REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ DZIEŃ BEZ LIMITÓW NA KOD W
RED BULL MOBILE ENERGY NA ABONAMENT
OBOWIĄZUJE OD 06.11 2014 R. DO ODWOŁANIA
I.

JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ

1.
2.
3.
4.

Regulamin usługi Dzień bez limitów na kod skierowany jest do Abonentów Oferty Red Bull MOBILE Energy na Abonament.
W celu skorzystania z usługi, należy ją aktywować na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
Abonent może aktywować Usługę od 06.11.2014 r. do odwołania.
Warunkiem aktywacji oraz korzystania z Usługi jest poprawne zarejestrowanie kodu dostępnego pod zawleczką puszki Red Bulla (zwanego
dalej „Kodem”) i aktywacji Pakietu/Rabatu.
Puszki Red Bulla, posiadające kod oznaczone są logiem Red Bull MOBILE Collect. Data ważności kodu jest określona na puszce i jest to data
przydatności produktu do spożycia.
W celu korzystania z usługi należy zarejestrować Kod oraz aktywować usługę w sposób opisany w Tabeli 2 albo w Tabeli 3.
Abonent otrzyma możliwość korzystania z usługi w ciągu 24 godzin od momentu wykonania jednej z czynności wskazanych w Tabeli nr 2 i
Tabeli 3 niniejszej Oferty Promocyjnej.

5.
6.
7.

II.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERTY PROMOCYJNEJ „DZIEŃ BEZ LIMITÓW NA KOD”

1.

Abonent w związku z aktywacją usługi, otrzymuje:
a) pakiet, który może być wykorzystany na rozmowy do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych, SMS-y/MMS-y do
wszystkich krajowych sieci komórkowych oraz transmisję danych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej, przy wykorzystaniu ustawień APN Internet (zwany dalej „Pakietem”) albo;
b) w przypadku Abonentów, którzy mają już aktywowany pakiet „Miesiąc bez limitów”, rabat w wysokości 1 zł na opłatę za ten pakiet.
W przypadku gdy abonent aktywuje rabat, o którym mowa w pkt 1 lit b) powyżej w pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym obowiązywania Umowy, rabat przyznawany jest w odniesieniu do sumy kwot Abonamentów za dwa pierwsze Okresy Rozliczeniowe, uwidocznionej na pierwszym Rachunku Telekomunikacyjnym.
W przypadku aktywacji rabatu do pięciu dni przed końcem danego Okresu Rozliczeniowego, rabat może zostać naliczony przy kolejnym
Okresie Rozliczeniowym.
Rabat nie jest przyznawany w przypadku:
1. złożenia przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy - w okresie wypowiedzenia Umowy;.
2. Dezaktywacji pakietu „Miesiąc bez limitów” - w trakcie ostatniego Okresu Rozliczonego w czasie którego pakiet był aktywny.

2.

3.
4.

Tabela nr 1:

Usługa Dzień bez limitów na kod

DZIEŃ BEZ LIMITÓW NA KOD

LP.
NAZWA

USŁUGI

1.

Pakiet Dzień bez limitów

2880 minut do wszystkich
sieci komórkowych i
stacjonarnych
172800 SMSów/ MMsów
do wszystkich sieci
komórkowych
100 MB danych

2.

Rabat 1 zł

Rabat na opłatę za Pakiet
„Miesiąc bez limitów“ za
kolejny miesiąc o 1 PLN

WARUNEK

WAŻNOŚĆ

SPRAWDZANIE
WAŻNOŚCI

Abonent nie
aktywował pakietu
Miesiąc bez limitów

1 dzień (do końca dnia
następującego po dniu, w
którym dokonano aktywacji pakietu zgodnie z
pkt I ust. 6 niniejszego
regulaminu)

*111*609*5#

Abonent aktywował
Miesiąc bez limitów

Nie dotyczy

Nie dotyczy

P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000217207, REGON
015808609, NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48 456 500 zł

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „DZIEŃ BEZ LIMITÓW NA KOD” W RED BULL MOBILE ENERGY NA ABONAMENT

STRONA 1 Z 3

5.

Abonent w ramach usługi może mieć aktywny jeden Pakiet Dzień bez limitów w tym samym czasie. Z wyjątkiem ostatniego dnia działania
usługi, w którym to aktywacja innego pakietu jest możliwa.
Rejestracja Kodu i aktywacja usługi odbywają się zgodnie z Tabelą 2, w przypadku gdy Abonent zarejestrował swój numer w aplikacji Red
Bull MOBILE Collect.
Rejestracja Kodu i aktywacja usługi odbywają się zgodnie z Tabelą 3, w przypadku gdy Abonent nie zarejestrował swojego numeru w aplikacji Red Bull MOBILE Collect.

6.
7.

Tabela nr 2:

Sposób rejestracji Kodu i aktywacji Usługi dla Abonentów, którzy zarejestrowali numer w aplikacji Red Bull MOBILE Collect.

KANAŁ

SPOSÓB REJESTRACJI
KODU

WYNIK WERYFIKACJI KODU

SPOSÓB AKTYWACJI
PAKIETU

APLIKACJA
RED BULL
MOBILE
COLLECT

Na stronie
www.redbullmobilecollect.pl,
w zakładce „WPROWADŹ
KOD” lub „MOJA ENERGIA”
należy wpisać Kod

Pozytywnie zweryfikowany kod zwiększy pulę
Dni bez limitów. Dni bez limitów są ważne 30
dni od dnia dodania ostatniego. Abonent
może sprawdzić liczbę dostępnych Dni do
aktywacji w aplikacji.

Na stronie
www.redbullmobilecollect.pl,
w zakładce DNI BEZ
LIMITÓW należy aktywować
Pakiet

Należy wysłać Kod
bezpłatnym SMSem pod
numer 666 666 666

Pozytywnie zweryfikowany kod zwiększy pulę
Dni bez limitów. Potwierdzenie weryfikacji
Należy wysłać bezpłatny
zostanie wysłane SMSem. Dni bez limitów są
SMS o treści „Aktywuj” pod
ważne 30 dni od dnia dodania ostatniego.
numer 666 666 666
Abonent może sprawdzić liczbę dostępnych
Dni do aktywacji w aplikacji.

SMS

Tabela nr 3:

KANAŁ

SMS

POTWIERDZENIE
WŁĄCZENIA
PAKIETU

Abonent otrzyma
SMS z informacją o
aktywacji Pakietu

Sposób rejestracji Kodu i aktywacji Pakietu dla Abonentów niezarejestrowanych w aplikacji Red Bull MOBILE Collect.

SPOSÓB REJESTRACJI
KODU

Należy wysłać Kod SMSem
pod numer 666 666 666

WYNIK WERYFIKACJI KODU

Abonent otrzyma potwierdzenie weryfikacji
SMSem

SPOSÓB AKTYWACJI
PAKIETU
Automatycznie, po
pozytywnej weryfikacji
Kodu

POTWIERDZENIE
WŁĄCZENIA
PAKIETU
Abonent otrzyma
SMS z informacją o
aktywacji Pakietu

8.

Po wykorzystaniu Pakietu Internetowego dostępnego w ramach Dnia bez limitów opłata za transmisję danych nie jest naliczana, a Abonent
korzysta z transmisji danych ze zmniejszoną prędkością do 8 kb/s.
9. W przypadku aktywowania Pakietu, transmisja danych rozliczana jest w pierwszej kolejności z Pakietu, a następnie z pakietów Internetowych w Red Bull MOBILE na abonament. Korzystanie z Internetu w ramach Pakietu odbywa się z prędkością do 15 Mb/s dla pobierania danych oraz od do 5 Mb/s dla wysyłania danych.
10. Rzeczywista prędkość przesyłania danych zależy od szeregu czynników takich jak m.in. obciążenie stacji bazowej, rodzaj technologii wspieranej przez telekomunikacyjne urządzenie końcowe, z którego korzysta Abonent, siła odbieranego sygnału, ukształtowanie terenu oraz warunki atmosferyczne.
11. Operator informuje, że ze względów technologicznych może czasowo lub na stałe znieść ograniczenie prędkości transmisji. W takim przypadku maksymalną możliwą prędkość przesyłania danych wyznacza dostępna w danej lokalizacji technologia transmisji mobilnej wykorzystywana przez Operatora, przy czym rzeczywista prędkość przesyłania danych zależy od szeregu czynników, w tym wymienionych w ust. II
pkt 10 powyżej.
12. Za wyjątkiem ust. II pkt 5 skorzystanie z niniejszej usługi nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych łącznie z Ofertą,
z której korzysta Abonent, chyba że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.

III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że
zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta, co oznacza, że Abonent może korzystać ze środków przyznanych przed odwołaniem, ale nie będzie miał możliwości aktywowania usługi 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 należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów lub w Cenniku Oferty Red Bull MOBILE
Energy.

2.
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3.
4.
5.
6.

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych w ust. III
pkt 2 powyżej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a postanowieniami dokumentów wskazanych w ust. III pkt 2
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.
Regulamin niniejszej usługi jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl.
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