Regulamin Oferty Promocyjnej „Pakiet Internet 100 GB w Red Bull MOBILE na
Kartę”
obowiązuje od 30 października 2018 roku do odwołania.

Kto i jak może skorzystać z Oferty Promocyjnej
1.

2.

3.

Z Oferty Promocyjnej możesz skorzystać, jeżeli będziesz użytkownikiem taryfy Red
Bull MOBILE na kartę lub Red Bull MOBILE na kartę II lub Red Bull MOBILE na kartę
edycja specjalna.
Aby aktywować i korzystać z opisanego poniżej Pakietu 100 GB, musisz spełnić
następujące warunki:
2.1 mieć na koncie kwotę w wysokości opłaty, którą wskazaliśmy w tabeli nr 1
2.2 utrzymać Okres ważności połączeń wychodzących;
2.3 posiadać aktywny dowolny pakiet internetowy.
UWAGA: Jeżeli w trakcie korzystania z Pakietu 100 GB nie będziesz miał żadnego
aktywnego pakietu internetowego, szacunkowa maksymalna prędkość transmisji
danych będzie zgodna z Cennikiem twojej oferty - czyli będzie wynosić 32 kb/s.

Podstawowe informacje o Ofercie Promocyjnej
Co dostajesz w ramach pakietu

1.

W tej Ofercie Promocyjnej możesz aktywować pakiet 100 GB opisanych w tabeli nr 1
(„Pakiet 100 GB”, „pakiet”), który możesz wykorzystać na transmisję danych w Polsce
w zasięgu własnej infrastrukturalnie sieci Play, przy wykorzystaniu ustawień APN
internet, rozliczany co 100kB (odrębnie dla danych wysyłanych i odbieranych);

Tabela 1. Tabela pakietów promocyjnych
NAZWA
PAKIETU
Pakiet Internetu 100
GB

WAŻNOŚĆ

CENA

PAKIET
GB

30 dni
(jednorazowy)

40 zł

100 GB

2.

3.
4.

5.

6.

7.

SPOSÓB AKTYWACJI

USSD *111*911*1# lub SMS o treści START.991 pod numer 111

Aby włączyć pakiet, musisz wykonać jedną z czynności:
2.1 wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod z tabeli nr 1,
2.2 jeżeli chcesz włączyć pakiet, wyślij SMS pod numer 111 o treści „START.911”
oraz kod z tabeli nr 1,
2.3 zaloguj się na swoje konto w serwisie Play24 (24.play.pl) i wybierz odpowiedni
pakiet,
2.4 odwiedź Punktu Sprzedaży P4 i zleć sprzedawcy uruchomienie wybranego
pakietu.
Opłatę za aktywację pakietu pobierzemy automatycznie w chwili jego włączenia.
Pakiet jednorazowy są ważne zgodnie z opisem w tabeli nr 1. Nie odnawiamy tego
pakietu po utracie jego ważności (nie przyznajemy środków oraz nie naliczamy
opłaty).
Jeżeli włączysz Pakiet 100 GB, transmisję danych rozliczamy w pierwszej kolejności z
Pakietu 100 GB, a po jego wyczerpaniu zgodnie z zasadami określonymi w ҈ Cenniku
Oferty;
Jeżeli upłynie Twój Okres ważności połączeń wychodzących w okresie korzystania z
pakietu, nie będziesz mógł dalej z niego korzystać, chyba, że doładujesz konto, co
przywróci Okres ważności połączeń wychodzących.
Możesz mieć aktywny tylko jeden pakiet z tabeli nr 1.
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8.

Nie możesz mieć odpalonego jednocześnie Pakietu Darmowy Internet LTE w Play na
30 dni

Dodatkowe informacje o Ofercie Promocyjnej
1.

2.

3.

4.

Po zmianie oferty z przedpłaconej
(na kartę) na ofertę abonamentową
przepadają wszystkie środki zgromadzone na karcie prepaid

5.

6.
7.

P4 zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Promocyjnej, bez konieczności
podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki
uprzednio przez Ciebie nabyte. Informację o odwołaniu Oferty Promocyjnej
opublikujemy na stronie internetowej www.redbullmobile.pl lub w inny sposób, którym
podamy do wiadomości publicznej.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści regulaminu z wielkiej litery i nie
zdefiniowane w niej, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w ҈ Cenniku Oferty
oraz ҈ Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Użytkowników.
W sprawach nieuregulowanych tą Ofertą Promocyjną zastosowanie mają
odpowiednio ҈ Cenniku
oraz ҈ Regulaminie
Oferty
świadczenia
Usług
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami tej Oferty Promocyjnej,
a postanowieniami dokumentów wskazanych powyżej, postanowienia tej Oferty
Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
Jeśli korzystasz z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 w formie
przedpłaconej (prepaid) i przeniesiesz numer na inną taryfę, przepadną wszelkie
pakiety internetowe, minut lub SMS-ów, rabaty, środki z Pakietu Złotówek uzyskane na
podstawie dotychczasowych Ofert Promocyjnych lub usługi przyznane w drodze
indywidualnych ustaleń.
Wszystkie ceny w tym regulaminie podaliśmy w polskich złotych (zł) i zawierają
podatek od towarów i usług (VAT).
Warunki Oferty Promocyjnej znajdziesz na stronie internetowej www.redbullmobile.pl.

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 48 856 500 zł
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