REGULAMIN USŁUGI „MIESIĄC BEZ LIMITÓW” W RED BULL MOBILE
ENERGY
OBOWIĄZUJE OD 06.11.2014 R. DO ODWOŁANIA.
I.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ

1.
2.

Usługa „Miesiąc bez limitów” przeznaczona jest dla Abonentów korzystających z Oferty Red Bull MOBILE Energy.
W celu skorzystania z usługi należy ją aktywować na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie w terminie od 6 listopada 2014 r. do
odwołania .
Abonent otrzyma możliwość korzystania z usługi w ciągu 24 godzin od momentu wykonania jednej z czynności wskazanych w Tabeli 1
niniejszej Oferty Promocyjnej.

3.

II.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERTY PROMOCYJNEJ

1.

W ramach usługi Abonent otrzymuje, za opłatą wskazaną w Tabeli 1 niniejszego regulaminu, pakiet minut na krajowe rozmowy do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych, SMS-y/MMS-y do wszystkich krajowych sieci komórkowych oraz pakiet 2 GB na transmisję danych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej, przy wykorzystaniu ustawień APN Internet.
Tabela 1

Nazwa

Usługi

Ważność

Cena

Sposób aktywacji kodem

Miesiąc
bez limitów

44640 minut wszystkich krajowych sieci
komórkowych i stacjonarnych z wyłączeniem P4
2678400 SMS-ów/ MMS-ów do wszystkich krajowych sieci komórkowych
2 GB danych

Usługa cykliczna (automatycznie uruchamiana każdego
Okresu Rozliczeniowego)

30 zł

*111*559*1#

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe.
Aby sprawdzić stan minut w pakiecie należy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *102.Wpisując powyższy kod Abonent
otrzyma informację dotyczącą stanu minut z pakietu oraz innych pakietów minut jeżeli były one aktywowane przez Abonenta.
Aby sprawdzić stan MB w pakiecie należy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *106. Wpisując powyższy kod Abonent
otrzyma informację dotyczącą stanu MB z pakietu oraz innych pakietów MB jeżeli były one aktywowane przez Abonenta.
Aby sprawdzić stan SMS-ów/MMS-ów w pakiecie należy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *104. Wpisując powyższy
kod Abonent otrzyma informację dotyczącą stanu pakietu SMS-ów/MMS-ów oraz innych pakietów SMS-ów/MMS-ów jeżeli były one aktywowane przez Abonenta.
Aktywacja usługi nastąpi między godziną 00:00, a 01:00 dnia następującego po dniu, w którym Abonent wykonał czynność opisaną Tabeli
nr 1.
Jeżeli aktywacja usługi nastąpi w trakcie Okresu Rozliczeniowego, liczba minut, SMS-ów/MMS-ów i MB w pakiecie jest proporcjonalna do
liczby dni pozostałych do końca Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent dokonał aktywacji. Aby dezaktywować usługę Abonent powinien wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*559*2#.
Dezaktywacja następuje z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent wykonał czynność opisaną w pkt 7 powyżej, o ile czynność
została dokonana do godziny 17:00 ostatniego dnia danego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku dokonania czynności po godzinie 17:00
ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, P4 zastrzega, że dezaktywacja może nastąpić z początkiem drugiego Okresu Rozliczeniowego
następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym Abonent dokonał czynności.
Korzystanie z Internetu w ramach usługi 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.
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10.

11.

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. 10
powyżej.

III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

Skorzystanie z niniejszej usługi nie wyklucza korzystania z innych usług i Ofert Promocyjnych.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi Miesiąc bez limitów, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta, co oznacza, że Abonent będzie mógł korzystać ze środków z pakietu do końca Okresu Rozliczeniowego, a kolejne pakiety nie będą automatycznie przyznawane. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty
Promocyjnej 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 usługi 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.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem usługi mają zastosowanie postanowienia dokumentów wskazanych powyżej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a postanowieniami dokumentów wskazanych powyżej
postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
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.
Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl.

3.

4.
5.
6.
7.
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