Regulamin Promocji - Pakiet 10 GB na 14 dni
Ten regulamin obowiązuje od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku

I.
1.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI
Z promocji możesz skorzystać jeśli posiadasz Umowę w ramach jednej z wymienionych taryf4:
•
•

Red Bull Mobile SieMa
Red Bull Mobile Energy

II. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROMOCJI
W ramach Promocji możesz w okresie od 1.04.2020 roku do 30.04.2020 roku skorzystać z dodatkowego Pakietu 10 GB na 14
dni.
Pakiet możesz aktywować tylko raz w okresie Promocji.
Pakiet może być wykorzystany na transmisję danych, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu Sieci
Telekomunikacyjnej P4, przy wykorzystaniu ustawień APN Internet.
Do wykorzystania Pakietu, transmisja danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro rozliczana jest po stawce 18,88
zł za GB (taktowanie co 1kB) i nie pomniejsza przyznanego Pakietu, chyba, że rozliczana jest w ramach innych Usług/Ofert
promocyjnych.
Włączony Pakiet jest aktywny przez 14 dni od momentu uruchomienia.
Niewykorzystany limit transmisji danych z Pakietu przepada wraz z upływem jego okresu ważności.
Jeżeli taryfa, z której korzystasz przewiduje ograniczenie prędkości przesyłania danych, to po wykorzystaniu limitu transmisji
danych prędkość danych może zostać ograniczona zgodnie z regulaminem oferty, z której korzystasz.

III. JAK WŁĄCZYĆ
Promocję możesz włączyć:
1.1. w aplikacji PLAY24 w zakładce Usługi i pakiety.
1.2. Na stronie 24.play.pl
Aktywacja Promocji nastąpi maksymalnie do 24 godzin od złożenia dyspozycji.

IV. OPŁATY ZA SKORZYSTANIE Z USŁUGI
Promocyjny Pakiet 10 GB na 14 dni jest bezpłatny.

V. DODATKOWE INFORMACJE
Skorzystanie z niniejszej Promocji nie wyklucza korzystania z innych usług i Ofert Promocyjnych.
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania Promocji bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie
wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte. Informację o odwołaniu Usługi opublikujemy na stronie internetowej
www.PLAY.pl lub podamy do wiadomości publicznej.
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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 promocji, postanowienia regulaminu niniejszej sługi będą miały charakter nadrzędny. Warunki
Promocji są dostępne na stronie internetowej www.redbullmobile.pl.
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