REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „YOUTUBE NA LATO” DLA OFERT NA
KARTĘ
Obowiązuje od 03.07.2019 r. do 30.09.2019 r.
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OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ
Oferta Promocyjna „YOUTUBE NA LATO” („Usługa”) to darmowy pakiet 100GB (Pakiet) na korzystanie z aplikacji YouTube na smartfonie
bez zużywania pakietu danych lub pomniejszania pakietu złotówek. Szczegółowe warunki promocji opisaliśmy poniżej.
Możesz skorzystać z Usługi, jeśli posiadasz jedną z ofert: Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to!, Formuła Play na Kartę, Play na Kartę Rok
Ważności Konta, Play na Kartę odNOWA, RBM SieMa na Kartę, RBM SieMa na Kartę PL, Internet na Kartę w Play.
Możesz włączyć Ofertę Promocyjną od 03.07.2019 r. do 30.09.2019 r. i korzystać do końca dnia 30.09.2019r.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ
W ramach Usługi możesz włączyć Pakiet, który umożliwia wymianę danych przez aplikację mobilną YouTube („Aplikacja”) wykorzystywanych do odtwarzania treści wideo i audio bez pomniejszania wielkości pakietu danych aktywnego na Twoim koncie lub bez ponoszenia
dodatkowych opłat.
W pozostałych wypadkach Aplikacja może korzystać z transmisji danych w zakresie, który nie jest objęty Usługą. Następuje to w sytuacji,
gdy Aplikacja wymienia dane z własnymi systemami (właścicielem usługi) lub systemami firm trzecich (zgodnie z decyzją właściciela
usługi) w zakresie niezwiązanym z wymianą danych użytych w procesie odtwarzania treści audio i wideo. Transmisja taka może zachodzić automatycznie bez ingerencji użytkownika. W takim przypadku wyżej opisana transmisja danych rozliczana jest zgodnie z Cennikiem
Oferty z której korzystasz lub pomniejsza pakiet internet.
Przykładami transmisji danych nieobjętej Usługą są w szczególności:
a. pobieranie Aplikacji i jej aktualizowanie,
b. wymiana danych związanych z konfiguracją Aplikacji,
c. wykonanie przez Aplikację odwołania do serwisów społecznościowych np. Facebook, Instagram, Twitter,
d. wykorzystywanie przez Aplikację narzędzi zbierających dane o zachowaniu użytkownika lub aplikacji np. Google Analytics
lub innych,
e. transmisja danych przy udziale serwerów proxy lub aplikacji korzystających z mechanizmów kompresji danych (np.: przeglądarka Opera Mini),
f. transmisja danych związanych z prezentacją treści reklamowych z serwerów partnerów zewnętrznych umieszczonych w ramach serwisu,
g. korzystanie z zewnętrznych stron internetowych, do których przekierowują linki umieszczone w serwisach w obrębie Aplikacji,
h. wywołanie przez Aplikację innej aplikacji np. przeglądarki internetowej, aplikacji pocztowej,
i. wykorzystywanie przez Aplikację innych serwisów należących do dostarczyciela usługi,
j. korzystanie w tym samym czasie z innych aplikacji lub usług systemowych w tle,
k. pobieranie treści wideo i audio do zawartości typu offline
Z Oferty Promocyjnej możesz skorzystać tylko raz dla danego numeru telefonu.
Warunkiem przyznawania oraz korzystania z Pakietu jest utrzymywanie Okresu ważności połączeń wychodzących i posiadanie minimum
1 zł w Pakiecie Złotówek.
Maksymalny limit GB do wykorzystania w całym okresie obowiązywania Promocji wynosi 100 GB.
Oferta Promocyjna dotyczy wyłącznie odtwarzania treści wideo oraz audio w ramach Aplikacji (wideo streaming) na smartfonach i tabletach.
Po przekroczeniu 100GB dostępnych w ramach Pakietu, transmisję danych rozliczymy zgodnie z Cennikiem Oferty z której korzystasz.
Aktywacja oraz korzystanie z Pakietu jest Bezpłatne.
Aktywacja Pakietu następuje w ciągu 24 godzin od dokonania jednej z czynności, o których mowa w rozdziale III pkt 1 tego regulaminu.
Niewykorzystane środki z Pakietu przepadają.
W przypadku, gdy utracisz Okres ważności połączeń wychodzących podczas Okresu Ważności Pakietu, nie masz możliwości korzystania
z Pakietu do momentu przywrócenia Okresu ważności połączeń wychodzących.
Możesz korzystać z Pakietu tylko w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej na terenie Polski.
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AKTYWACJA I KORZYSTANIE Z USŁUGI
Pakiet możesz aktywować na dwa sposoby:
1.1.
wybierz i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod: *111*632*1#
1.2.
zaloguj się na swoje konto w aplikacji mobilnej Play24 i wybierz odpowiednią opcję w zakładce „Usługi”.
Liczbę jednostek pozostałych do wykorzystania na transmisję danych możesz sprawdzić wybierając i zatwierdzając na klawiaturze telefonu
kod *632#. O wyczerpaniu środków Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości.
Skorzystanie z tej Usługi nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych łącznie z ofertą, z której korzystasz, chyba że
warunki innych Ofert Promocyjnych na to nie pozwalają.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku, gdy zmienisz swoją Ofertę na inną, Pakiet zostanie dezaktywowany. Po dezaktywacji Pakietu YouTube na lato nie możesz
go ponownie aktywować.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania tej Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że
odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika, co oznacza, że Użytkownik może korzystać ze środków
przyznanych przed odwołaniem,. 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 regulaminie dużą literą, ale w nim nie zdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z ich definicją
zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników lub Cenniku oferty,
z której korzystasz.
W sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych w pkt 3 powyżej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami tego regulaminu, a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt 3 powyżej, postanowienia tego regulaminu będą miały charakter nadrzędny.
Wszystkie ceny podane w tym regulaminie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie
wskazano inaczej.
W ramach niniejszej usługi zobowiązujesz się:
7.1.
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;
7.2.
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;
7.3.
nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
7.4.
nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;
7.5.
nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna
do użytkownika”;
7.6.
nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;
7.7.
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 Użytkownika działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy);
7.8.
nie wykorzystywać kart SIM/USIM do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio
do promowania towarów, usług lub wizerunku Użytkownika lub innego podmiotu, lub w inny sposób służący osiągnięciu efektu
handlowego (zakaz dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy).
W przypadku, kiedy naruszysz postanowienia określone w pkt 7 powyżej, możemy zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez
odszkodowania dla Ciebie.
Regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl.
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