REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „100 GB NA ŚWIĘTA”
Ważny od 09.12 grudnia 2019 roku do odwołania

I.

KLIENCI UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

Abonent, który dostał od nas wiadomość SMS o przyznaniu 100 GB w ramach Promocji (w odniesieniu do Numeru MSISDN, na który otrzymał
wiadomość).

II.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROMOCJI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W ramach Oferty Promocyjnej „100 GB NA ŚWIĘTA”, zwanej „Promocją”, otrzymasz od nas 100 GB.
Środki z Promocji sumują się z innymi gigabajtami, które posiadasz w ramach swojej Oferty Promocyjnej.
Aktywacja oraz korzystanie z promocyjnych gigabajtów jest Bezpłatne.
Gigabajty z Promocji są jednorazowe i ważne do końca danego Okresu Rozliczeniowego, w którym zostały przyznane.
Niewykorzystane środki przepadają wraz z nowym Okresem Rozliczeniowym.
Z Promocji można skorzystać tylko raz dla danego Numeru MSISDN.
Z Promocji możesz korzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu własnej infrastrukturalnie Sieci Telekomunikacyjnej – przy
wykorzystaniu ustawień APN Internet.
Przy zmianie oferty lub przedłużeniu Umowy promocyjne gigabajty przepadają.

III.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI

1.
2.

Gigabajty automatycznie przyznamy na Twoje konto. Nie musisz nic aktywować.
Stan gigabajtów każdorazowo sprawdzisz w aplikacji Play24.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu usługi zostanie opublikowana na stronie
internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia wpisane w treści niniejszego regulaminu dużą literą, ale nie zdefiniowane w niniejszym regulaminie, należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, lub Cenniku oferty, z której korzysta Abonent.
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych w pkt 3 powyżej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt 3 regulaminu niniejszej usługi, postanowienia regulaminu niniejszej usługi będą miały charakter nadrzędny.
W ramach niniejszej usługi Użytkownik zobowiązuje się:.
5.1.
nie kierować bez zgody Operatora do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za pomocą
jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty SIM/USIM otrzymanej przez Użytkownika ruchu pochodzącego z
innych sieci telekomunikacyjnych;
5.2.
nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej lub realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie, w których
wykorzystywane będą karty SIM/USIM działające w Sieci Telekomunikacyjnej;
5.3.
nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
5.4.
nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;
5.5.
nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna
do użytkownika”;
5.6.
nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;

2.
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4.
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5.7.

5.8.

nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego na masowym wykonywaniu połączeń, w szczególności w przypadku automatycznej dystrybucji połączeń lub automatycznej interaktywnej obsługi numeru wywołanego lub w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego w celu obsługi tego ruchu lub przy wykorzystaniu kart w marketingu bezpośrednim (zakaz dotyczy Abonenta działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy);
nie wykorzystywać kart SIM/USIM do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio
do promowania towarów, usług lub wizerunku Abonenta lub innego podmiotu, lub w inny sposób służący osiągnięciu efektu handlowego (zakaz dotyczy Abonenta działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy).
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