REGULAMIN USŁUGI „ZŁOTY NUMER W RED BULL MOBILE”
ważny od 22 lutego 2017 r. do odwołania zmieniony dnia 29.09.2017

I.

SZCZEGÓŁY USŁUGI „ZŁOTY NUMER W RED BULL MOBILE”

1.
2.
3.
4.

Możesz wybrać Numeru MSISDN (numer telefonu) z przygotowanej przez Red Bull MOBILE listy („Złoty Numer”):
przy zawieraniu Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych lub
w trakcie obowiązywania Umowy - dokonując zmiany dotychczasowego numeru.
Wyboru Złotego Numeru oraz zmiany dotychczasowego numeru na Złoty Numer możesz dokonać w Punkcie Sprzedaży P4, telesales, D2D
oraz u Doradców Biznesowych.

II.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUGI „ZŁOTY NUMER W RED BULL MOBILE”
Każdy, kto ma taryfę Bull MOBILE Energy

III.

ILE KOSZTUJE USŁUGA „ZŁOTY NUMER W RED BULL MOBILE”

1.
2.
3.

Usługa kosztuje 49 zł dla ofert wymienionych w pkt II ust 1.1-1.2;
Jeśli korzystasz z ofert wymienionych w pkt II ust. 1, opłata za zmianę Numeru MSISDN (numer telefonu) na Złoty Numer w wysokości
150 zł nie będzie pobierana.
Opłatę za Złoty Numer znajdziesz na Rachunku Telekomunikacyjnym – jako osobną pozycję.

IV.

DODATKOWE INFORMACJE
1.

2.

3.
4.
5.
6.

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 Użytkownika, co oznacza, że Użytkownik może
korzystać ze środków przyznanych przed odwołaniem do końca okresu ich ważności, ale nie będzie miał możliwości aktywowania Pakietów
na nowo. Informacja o odwołaniu usługi zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do
wiadomości publicznej.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane 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
Użytkowników lub Cenniku Oferty, z której korzysta Użytkownik.
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych w pkt. IV.
3 powyżej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. IV. 3
regulaminu niniejszej usługi, postanowienia regulaminu niniejszej usługi będą miały charakter nadrzędny.
Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów
i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.
W ramach niniejszej usługi Użytkownik zobowiązuje się:
a) 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;
b) 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;
c) nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
d) nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;
e) nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do
użytkownika”;
f) nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;
g) 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
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7.
8.

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);
h) 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 naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt. 6 regulaminu niniejszej usługi, Operator może zawiesić
świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.
Regulamin niniejszej usługi jest dostępny na stronie internetowej www.redbullmobile.pl
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