Regulamin Usługi
„Pakiet 1 GB”
Ten regulamin obowiązuje od 24 października 2018 roku

I.

Kto może skorzystać z Usługi
Każdy Użytkownik oferty Play Next, który ma aktywną Subskrypcję.

II.

Szczegóły Usługi
W ramach usługi możesz zakupić pakiet 1 GB na transmisję danych.
Pakiet jest jednorazowy, co oznacza, że z początkiem kolejnego Miesiąca subskrypcyjnego pakiet nie jest
odnawiany, a tym samym opłata za niego nie jest pobierana.
Ze środków przyznanych w ramach pakietu możesz korzystać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu
Sieci Telekomunikacyjnej oraz w Strefie Euro - przy wykorzystaniu ustawień APN.
Transmisja danych w ramach pakietu rozliczana jest co 100 kB - oznacza to, że jednostki z pakietu pobierane
są przy każdej rozpoczętej transmisji 100 kB.
Jednostki przyznane w ramach pakietu 1 GB można wykorzystać tylko w Miesiącu subskrypcyjnym, w którym
pakiet został aktywowany.
Niewykorzystane jednostki z Pakietu 1 GB nie przechodzą na kolejne Miesiące subskrypcyjne.
W danym Miesiącu subskrypcyjnym możesz mieć aktywnych kilka Pakietów 1 GB.
Limit GB dla korzystania z transmisji danych w Strefie Euro wynosi 130 MB. Użycie transmisji danych w Strefie
Euro pomniejsza twój pakiet krajowy. Po wykorzystaniu limitu GB transmisja danych w Strefie Euro będzie
płatna i rozliczana po stawce 0,03072 zł za 1 MB (31,46 zł/1 GB) - rozliczanie co 1 kb/s.

III. Opłata za Usługę
Za przyznanie jednostek w ramach pakietu pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 2 zł.
Opłata za pakiet 1 GB pobierana jest ze Skarbonki.
W przypadku braku możliwości pobrania opłaty, pakiet nie zostanie aktywowany.

IV. Aktywacja Usługi
Pakiet 1 GB możesz włączyć bezpośrednio w Aplikacji mobilnej Play NEXT lub zlecić jego włączenie Obsłudze
Klienta poprzez czat lub telefonicznie pod numerem telefonu: 450-045-450.
Pakiet 1 GB zostanie włączony w ciągu 2 godzin od momentu wykonania czynności opisanych w pkt III ust. 1.
O aktywacji Pakietu 1 GB zostaniesz poinformowany wiadomością na czacie (push).

V. Dodatkowe informacje
Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie są w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści regulaminu z wielkiej litery i nie zdefiniowane w niej, należy
rozumieć zgodnie z ich definicją w ҈ Cenniku Oferty Play NEXT oraz ҈ Regulaminie świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych dla Użytkowników Play NEXT.
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P4 zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z
zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio przez Ciebie nabyte. Informację o
odwołaniu Oferty Promocyjnej opublikujemy na stronie internetowej www.next.play.pl lub w inny sposób, którym
podamy do wiadomości publicznej.
W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez Użytkownika, Operator może zaprzestać świadczenia
usługi.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma ҈ Cenniku Oferty Play NEXT
oraz ҈ Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników Play NEXT
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami
dokumentów wskazanych powyżej, postanowienia niniejszego regulaminu będą miały charakter nadrzędny.
Warunki usługi są dostępne na stronie internetowej www.next.play.pl.

P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000217207, REGON 015808609, NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48 856 500 zł
Regulamin Usługi „Pakiet 1 GB”

strona 2/2

