REGULAMIN USŁUGI „PAKIETY INTERNET W RED BULL MOBILE
ENERGY NA ABONAMENT”
OBOWIĄZUJE OD 06.11.2014R. DO ODWOŁANIA
I.

JAK SKORZYSTAĆ Z USŁUGI

1.
2.

Oferta Promocyjna „Pakiety Internet w Red Bull MOBILE Energy” skierowana jest do Abonentów Oferty Red Bull MOBILE Energy.
W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej P4 umożliwia Abonentom skorzystanie z następujących cyklicznych pakietów transmisji danych,
które można wykorzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej, przy wykorzystaniu ustawień APN
(z wyjątkiem APN mms i rbmmms):
2.1.
pakiet 300 MB
2.2.
pakiet 1 GB
2.3.
pakiet 3 GB
(dalej łącznie jako „Pakiety”, a każdy z osobna jako „Pakiet”);

II.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PAKIETÓW

1.
2.

Pakiet jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego każdego Okresu Rozliczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01:00.
Jeżeli zlecenie aktywacji Pakietu nastąpiło w trakcie Okresu Rozliczeniowego, w pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym Pakiet jest
przyznawany pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia następującego po dniu, w którym została złożona dyspozycja aktywacja, a
liczba jednostek w Pakiecie jest przyznawana w ilości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego.
Niewykorzystane jednostki z Pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe.
W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dostępne są trzy Pakiety cykliczne:

3.
4.

PAKIETY

PAKIET 300 MB

PAKIET 1 GB

PAKIET 3GB

Stała opłata abonamentowa

5 PLN

9 PLN

20 PLN

Kod aktywacyjny

*111*618*1#

*111*619*1#

*111*620*1#

Kod dezaktywacyjny

*111*618*2#

*111*619*2#

*111*620*2#

*111*618*3#

*111*619*3#

*111*620*3#

*111*618*4#

*111*619*4#

*111*620*4#

Kod pozwalający na weryfikację, czy pakiet został
przyznany
Kod pozwalający na uzyskanie aktualnych
informacji o niniejszej ofercie
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kody opisane w Tabeli 1 należy wpisać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu przyciskiem nawiązania połączenia (zielona słuchawka).
Aktywacja i dezaktywacja Pakietów jest możliwa również za pośrednictwem serwisu Play24 na stronie https://www.24.play.pl i następuje
bez dodatkowych opłat.
Stała opłata abonamentowa jest naliczana z góry za każdy kolejny Okres Rozliczeniowy i każdorazowo przedstawiana na Rachunku Telekomunikacyjnym.
Abonent może mieć aktywny tylko jeden Pakiet danego rozmiaru w tym samym czasie. Możliwe jest natomiast jednoczesne posiadanie
trzech Pakietów o różnych rozmiarach. Środki przyznawane w ramach poszczególnych Pakietów sumują się.
Rozliczanie jednostek w ramach Pakietu jest dokonywane co 100 kB (za każde rozpoczęte 100 kB transmisji danych).
Pakiety są odnawiane pierwszego dnia kalendarzowego każdego Okresu Rozliczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01:00.
Po wykorzystaniu limitu transmisji danych w Pakietach, do czasu przyznania kolejnego Pakietu (Pakietów) nie jest naliczana opłata za
transmisję danych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej, przy wykorzystaniu ustawień APN (z wyjątkiem APN mms i rbmmms), a prędkość transmisji danych ulega zmniejszeniu i wynosi maksymalnie do 8 kb/s.
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12.

13.

14.

15.

16.

Dezaktywacja Pakietów następuje w ciągu 24 godzin od momentu wysłania dyspozycji dezaktywacji. W wyniku dezaktywacji środki przyznane w ramach Pakietów nie przepadają i można je wykorzystać do końca Okresu Rozliczeniowego, w którym zlecono dezaktywację, a
Pakiety nie są przyznawane w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.
Korzystanie z Internetu w ramach Pakietów i odbywa się z prędkością od 8 kb/s do 15 Mb/s dla pobieranych danych oraz od 8 kb/s do 5 Mb/s
dla wysyłanych danych. Na rzeczywistą szybkość transmisji danych w ramach oraz po wykorzystaniu środków w pakiecie ma również wpływ
rodzaj technologii wspieranej przez telekomunikacyjne urządzenie końcowe, z którego korzysta Abonent.
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.
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 pkt 4
powyżej.
Aby przywrócić pełną prędkość transmisji danych po wykorzystaniu środków w Pakiecie należy:
a. odczekać do końca bieżącego Okresu Rozliczeniowego. Z początkiem kolejnego Okresu Rozliczeniowego zostanie przyznany
nowy Pakiet oraz odnowiona pełna prędkość.
b. aktywować inny Pakiet (jeżeli Abonent korzysta tylko z jednego Pakietu);

III.

DODATKOWE INFORMACJE

1.

Operator zastrzega sobie prawo odwołania regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że odwołanie warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
Skorzystanie z Usługi nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych w Ofercie Red Bull MOBILE Energy, chyba że
warunki tych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.
Warunki niniejszego regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.play.pl.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w
Cenniku Oferty Red Bull MOBILE Energy oraz Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a postanowieniami Cennika Oferty Red Bull MOBILE Energy
oraz Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów postanowienia niniejszego Regulaminu będą
miały charakter nadrzędny.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Cennika Oferty Red Bull MOBILE Energy oraz
Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów.
Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile
nie wskazano inaczej.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
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