REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ "DARMOWY ZESTAW
STARTOWY RBM COLLECT"
Obowiązuje w dniach od 21.04. 2015 r. do wyczerpania zapasów lub wcześniejszego odwołania

I.

OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ DARMOWY STARTER

1.

Niniejsza Oferta Promocyjna "darmowy starter RBM Collect" (zwana dalej "Ofertą Promocyjną") skierowana jest do osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które zamówią darmowy
starter o wartości 3 PLN brutto ("Zestaw Startowy") poprzez kliknięcie „zamawiam darmowy starter” na stronie www
https://www.redbullmobilecollect.pl/
Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej możliwe jest od dnia xx xx 2015r. do wyczerpania zapasów lub wcześniejszego
odwołania.

2.

II.

PRZEDMIOT OFERTY PROMOCYJNEJ "DARMOWY STARTER"

3.

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, osoby o których mowa w pkt 1 powyżej, będą mogły zamówić Zestaw Startowy
"darmowy Zestaw Startowy Red Bull MOBILE Collect" o wartości 3 zł.
Zamówienie Zestawu Startowego jest bezpłatne, co oznacza, że klient nie dokonuje zapłaty ceny za zestaw oraz nie ponosi
kosztów jego dostarczenia. Operator dostarcza Zestawy Startowe wyłącznie na terytorium Polski.
Szczegółowe zasady dotyczące rozliczania usług w Regulaminie Oferty Promocyjnej „darmowy Zestaw Startowy RBM
Collect” są takie same jak dla Oferty Red Bull MOBILE Energy na kartę i określa je Cennik Oferty Red Bull MOBILE Energy na
kartę, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.
W ramach Zestawu Startowego Użytkownik otrzymuje 3 zł do wykorzystania na wszystkie Usługi Telekomunikacyjne
określone w Cenniku Oferty Red Bull MOBILE Energy na kartę w okresie 10 dni od Aktywacji Zestawu Startowego.
Okres ważności połączeń przychodzących dla Zestawu Startowego wynosi 70 dni od dnia jego Aktywacji.
Dodatkowo, w ciągu 24 godzin od dokonania Aktywacji Zestawu Startowego, Użytkownik otrzyma możliwość korzystania
z pakietu z limitem transmisji danych w wysokości 100 MB do wykorzystania przez 10 dni od dnia Aktywacji Zestawu
Startowego, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia napisane w treści niniejszego Regulaminu należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w
Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz w Cenniku Oferty Red Bull
MOBILE Energy na kartę.
Niniejsza Oferta Promocyjna łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi dostępnymi dla Oferty Red Bull MOBILE na kartę,
chyba że warunki ofert stanowią inaczej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej, a postanowieniami Cennika Oferty
Red Bull MOBILE Energy na kartę lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Użytkowników, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów
wskazanych w pkt 9 powyżej.
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.
Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej redbullmobile.pl i
www.play.pl, lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
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 przyłączania do sieci stacjonarnej
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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
maszyna" lub "maszyna do użytkownika"
f. Nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter Denial of Service.
g. Nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego na masowym
wykorzystywaniu połączeń, w szczególności w przypadku automatycznej dystrybucji połączeń lub
automatycznej interaktywnej obsługi numeru wywołanego lub w przypadku integracji systemu
telekomunikacyjnego i informatycznego w celu obsługi tego ruchu lub przy wykorzystaniu 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 niniejszej Ofercie Promocyjnej, Operator może
według własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego
uprzedzenia Użytkownika) lub zawiesić świadczenia Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.
Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie www.play.pl

