Oferta Promocyjna „Darmowy i nieograniczony internet po
każdym doładowaniu ekstra” dla Oferty Red Bull MOBILE
na kartę II

obowiązuje od 23.09.2012r. do odwołania, zmieniona 15.06.2017r.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Darmowy i nieograniczony
internet po każdym doładowaniu ekstra” dla Oferty Red Bull MOBILE na kartę II
1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do osób, które w okresie od 23.09.2012 r. do
odwołania kupią Zestaw Startowy Red Bull MOBILE na kartę II i dokonają jego Aktywacji lub
dokonają migracji z Oferty Red Bull MOBILE na kartę lub Oferty Red Bull MOBILE na kartę (edycja
specjalna) na Ofertę Red Bull MOBILE na kartę II.
2. Korzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej jest Bezpłatne, co oznacza, że opłata za powyższe
zawarta jest w kwocie Doładowania konta Użytkownika.

Aktywacja Oferty „Darmowy i nieograniczony internet po każdym doładowaniu
ekstra”
3. Aktywacja niniejszej Oferty Promocyjnej następuje wraz z Aktywacją Zestawu Startowego Red Bull
MOBILE na kartę II i wykonaniu pierwszego Doładowania na dowolną kwotę.

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Darmowy i nieograniczony internet po
każdym doładowaniu ekstra”
4. Każdy Użytkownik Oferty Red Bull MOBILE na kartę II, który ma aktywną niniejszą Ofertę Promocyjną,
automatycznie po każdym Doładowaniu konta otrzyma Bezpłatne MB na korzystanie z transmisji
danych („Pakiety”) określone w Tabeli nr 1 poniżej.
Tabela nr 1
Wartość Doładowania

Liczba Bezpłatnych MB

5 zł – 9 zł
10 MB
10 zł -24 zł
100 MB
25 zł – 49 zł
1 GB
50 zł - 99 zł
2 GB
100-300 zł
2 GB
Transmisja danych w ramach pakietów rozliczana jest co 100 kB

Okres ważności
Bezpłatnych MB
5 dni
10 dni
30 dni
100 dni
150 dni
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5. Ilość Bezpłatnych jednostek rozliczeniowych pozostałych do wykorzystania można każdorazowo
sprawdzić wybierając i zatwierdzając na klawiaturze telefonu kod *107#.
6. Pakiety można wykorzystać na transmisję danych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu
Sieci Telekomunikacyjnej P4 z pełną prędkością udostępnianą przez Operatora.
7. W roamingu międzynarodowym w Strefie Euro naliczana jest stawka w wysokości 0,04 PLN za 1 MB do
wysokości przyznanego Pakietu lub zgodnie z okresem jego ważności. Po wykorzystaniu Pakietu za
doładowanie korzystanie z transmisji danych odbywa się na zasadach określonych w Cenniku Oferty Red
Bull MOBILE Energy na Kartę lub na zasadach określonych w odpowiednich warunkach Ofert Promocyjnych,
jeśli Użytkownik z takich korzysta.
8. Bezpłatne jednostki rozliczeniowe przyznane w ramach danego Pakietu kumulują się z jednostkami
zawartymi w danym Pakiecie przyznanym na podstawie kolejnego Doładowania wyłącznie, jeżeli
Użytkownik dokonał kolejnego Doładowania przed upływem okresu ważności poprzednio przyznanego
Pakietu.
9 W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, okres ważności skumulowanych Bezpłatnych
jednostek rozliczeniowych będzie równy najdłuższemu okresowi ważności Pakietu podlegającego
kumulacji. Okresy ważności Pakietów nie sumują się.
10. Liczba Bezpłatnych darmowych jednostek rozliczeniowych przyznanych w ramach Pakietów
w wyniku kumulacji może wynieść maksymalnie 93 GB.
11. Użytkownik otrzyma możliwość korzystania z darmowych jednostek rozliczeniowych w ciągu
24 godzin od dokonania Doładowania konta.
12. Bezpłatne jednostki rozliczeniowe dostępne w ramach Pakietów są rozliczane w pierwszej
kolejności przed Pakietem Złotówek.”. Po wykorzystaniu Bezpłatnych jednostek rozliczeniowych w
ramach Pakietu korzystanie z transmisji danych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci
Telekomunikacyjnej P4 odbywa się na zasadach określonych w Cenniku Oferty Red Bull MOBILE
na kartę II, tj. transmisja danych będzie Bezpłatna, a prędkość transmisji wyniesie szacunkowo
maksymalnie do 32 kb/s, lub na zasadach określonych w odpowiednich warunkach Ofert
Promocyjnych, jeśli Użytkownik z takich korzysta.

Dodatkowe informacje
1. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza równoczesnego korzystania z innych
Ofert Promocyjnych, dostępnych łącznie z Ofertą Red Bull MOBILE na kartę II, chyba że warunki
innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.
2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z wielkiej litery należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz Cenniku Oferty Red Bull MOBILE na kartę II.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a
postanowieniami Cennika Oferty Red Bull MOBILE na kartę II lub Regulaminu świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników, postanowienia niniejszej Oferty
Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
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4. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności
podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio
nabyte przez Użytkownika, co oznacza, że Użytkownik nie traci pozostałych do wykorzystania
Bezpłatnych jednostek rozliczeniowych przyznanych w ramach Pakietu, o ile w dniu odwołania
niniejszej Oferty Promocyjnej nie minął okres ważności tych jednostek rozliczeniowych, a kolejne
Doładowania nie będą skutkowały przyznaniem Pakietów. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty
Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do
wiadomości publicznej.
5. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej 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, między innymi z
wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących;
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 przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego Abonenta w
celu obsługi tego ruchu..
6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt. 13 lit. od c. do g.
niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator może według własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym
momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika) lub
zawiesić świadczenie Usług W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną
zastosowanie mają odpowiednio Regulamin świadczenia Usług telekomunikacyjnych przez P4 sp. z
o.o. dla Użytkowników oraz Cennik Oferty Red Bull MOBILE na kartę II.
7. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl,
oraz www.redbullmobile.pl.
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