REGULAMIN USŁUGI KREDYT W RED BULL MOBILE ENERGY NA KARTĘ
OD 09.02.2016 DO ODWOŁANIA
I.

OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI

1.
2.
3.

Usługa opisana w niniejszym regulaminie skierowana jest Użytkowników Oferty Red Bull MOBILE Energy na kartę, którzy aktywują usługę
na zasadach opisanych poniżej.
Skorzystanie z niniejszej Usługi możliwe jest od dnia 09. 02.2016 do odwołania.
Korzystanie z Usługi jest Bezpłatne.

II.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

1.

W ramach niniejszej Usługi Użytkownik może otrzymać dodatkowe środki w sytuacji gdy Pakiet Złotówek jest niższy niż 1 PLN. Dodatkowe
środki ("pakiety") nie wpływają na Okres ważności połączeń wychodzących/przychodzących i są przyznawane w wysokości odpowiednio:
a)
2 PLN
b)
3 PLN
c)
5 PLN
W tym samym czasie może być przyznany tylko jeden pakiet.
Aktywacja oraz korzystanie z usługi możliwe jest tylko i wyłącznie pod warunkiem utrzymywania Okresu ważności połączeń wychodzących
oraz:
a)
dla pakietu 2 PLN: sumaryczna wartość Doładowań Użytkownika z ostatniego roku musi wynieść co najmniej 30 PLN
b)
dla pakietu 3 PLN: sumaryczna wartość Doładowań Użytkownika z ostatniego roku musi wynieść co najmniej 50 PLN
c)
dla pakietu 5 PLN: sumaryczna wartość Doładowań Użytkownika z ostatniego roku musi wynieść co najmniej 100 PLN
Po wykorzystaniu pakietu, aktywacja kolejnego pakietu możliwa jest po wcześniejszej spłacie poprzednio przyznanego pakietu, zgodnie z
pkt 3 powyżej.
Spłata przyznanego pakietu następuje w momencie dokonania przez Użytkownika Doładowania konta kwotą równą lub większą od przyznanego wcześniej pakietu.
Użytkownik może wykorzystać przyznany pakiet w ciągu 24 godzin od jej przyznania.
Przyznane środki mogą zostać wykorzystane na krajowe połączenia głosowe oraz wideo, SMSy, MMSy realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych z wyłączeniem numerów specjalnych określonych w Cenniku Red Bull
MOBILE Energy na kartę.
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3.

4.
5.
6.
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III.

AKTYWACJA, DEZAKTYWACJA I OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z USŁUGI

1.

W ramach niniejszej Usługi Użytkownik może otrzymać dodatkowe środki w sytuacji gdy Pakiet Złotówek jest niższy niż 1 PLN. Dodatkowe
środki ("pakiety") nie wpływają na Okres ważności połączeń wychodzących/przychodzących i są przyznawane w wysokości odpowiednio:
a. wybrania i zatwierdzenia na klawiaturze telefonu krótkiego kodu o treści:
(a) dla pakietu 2 PLN: *111*802*1#
(b) dla pakietu 3 PLN: *111*803*1#
(c) dla pakietu 5 PLN: *111*805*1#
b. wysłania SMSa pod numer 801, o treści:
(a) dla pakietu 2 PLN: KREDYT2
(b) dla pakietu 3 PLN: KREDYT3
(c) dla pakietu 5 PLN: KREDYT5
c. wejścia do serwisu Play24 na stronie https://www.24.play.pl i następnie wybrania odpowiedniej opcji w zakładce usługi.
Dezaktywacja usługi następuje w momencie spłaty przyznanego pakietu.
W przypadku niespełniania warunków przyznania dodatkowych środków, Użytkownik otrzyma notyfikację o brak możliwości skorzystania z
usługi.
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IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Skorzystanie z niniejszej Usługi nie wyklucza skorzystania z innych Ofert promocyjnych za wyjątkiem Usługi, chyba, że warunki innych Ofert
promocyjnych zawierają odmienne postanowienia.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdując odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz Cenniku Red Bull MOBILE Energy na kartę.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w dokumentach wskazanych w pkt. 2 powyżej, chyba, że niniejszy regulamin wyraźnie stanowi inaczej.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że
odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzedni nabyte przez Użytkownika, co oznacza, że po odwołaniu regulaminu Użytkownik będzie mógł korzystać z usługi w okresie jej ważności, a po jego upływie ponowne aktywowanie usługi nie będzie możliwe. Informacja o odwołaniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
Wszystkie kwoty 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 przyłączania do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie,
w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działającej 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 wywołanefgo lub w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego w celu obsługi tego ruchu lub przy wykorzy-staniu 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 powyżej, Operator może według własnego wyboru wypowiedzieć Umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika) lub zawiesić świadczenia Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.
Regulamin niniejszej usługi jest dostępny na stronie internetowej www.redbullmobile.pl
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