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Oferta Promocyjna „10% ekstra za doładowanie na 
doładowania.play.pl”  
obowiązuje od 09 maja 2012 r. do odwołania 

 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „10% ekstra za doładowanie na 
doładowania.play.pl” 

1. Niniejsza Oferta Promocyjna „10% ekstra za doładowanie na doładowania.play.pl” (zwana dalej 

„Ofertą”) skierowana jest do Użytkowników ofert Play Fresh, oferty promocyjnej Lubię to!, oferty Red Bull 

MOBILE na kartę  

2. Skorzystanie z promocji możliwe jest w terminie od 09.05.2012 r. do odwołania na zasadach 

opisanych poniżej. 

 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „10% ekstra za doładowanie na 
doładowania.play.pl” 

3. Promocja dotyczy wyłącznie Doładowań dokonanych na www.doladowania.play.pl 

4. W okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownicy, po każdym jednorazowym 

Doładowaniu konta na kwotę 20 zł lub wyższą, za pomocą www.doladowania.play.pl, otrzymają dodatkowy 

pakiet złotówek w wysokości 10% wartości doładowania (zwany dalej „Bonusem”) do wykorzystania na 

połączenia głosowe, wideo, SMS i MMS do wszystkich sieci komórkowych w Polsce i na połączenia 

głosowe do krajowych sieci stacjonarnych, realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4. 

5. Bonus nie może zostać wykorzystany na połączenia na numery specjalne, infolinie i audioteksy zawarte w 

Cenniku Oferty Play Fresh, Cenniku Oferty Promocyjnej Lubię to!, Cenniku Oferty Red Bull MOBILE na 

Kartę, Cenniku Oferty Red Bull MOBILE na kartę (edycja specjalna) 

6. Bonus przyznawany jest w ciągu 24 godzin od momentu dokonania Doładowania. 

7. Bonus ważny jest 30 dni kalendarzowych od dnia jego przyznania. W przypadku wielokrotnego 

skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej obowiązuje termin ważności ostatniego przydzielonego 

Bonusu. 

8. Bonus zostanie wykorzystany po minutach, SMS-ach, MMS-ach i innych pakietach przyznanych na 

podstawie uczestnictwa w innych Ofertach Promocyjnych. Opłata za przyznanie Bonusu zwarta jest w 

kwocie Doładowania konta Użytkownika. 

9. Stan Bonusu można każdorazowo sprawdzić kodem *101# lub na www.24.play.pl 

10. Bonus przyznawany jest przez P4 sp z o.o. i wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowości w przyznaniu 

Bonusa powinny być kierowane do P4, zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 

przez P4 sp z.o.o. dla Użytkowników. 

 

 

http://www.doladowania.play.pl/
http://www.24.play.pl/
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Postanowienia końcowe 
11. Skorzystanie z niniejszej Promocji nie wyklucza się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba, że warunki czy 

regulaminy promocji informują o zasadach wykluczenia. Przyznany Bonus nie wpływa na Okres ważności 

połączeń wychodzących lub przychodzących. 

12. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami Oferty Promocyjnej, zastosowanie znajdują 

odpowiednie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 

Użytkowników oraz w Cenniku Oferty Play Fresh, Cenniku Oferty Promocyjnej Lubię to!, Cenniku Oferty 

Red Bull MOBILE na Kartę, Cenniku Oferty Red Bull MOBILE na kartę- edycja specjalna. 

13. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej dużą literą należy rozumieć 

zgodnie z ich definicją zawartą w dokumentach wskazanych w pkt. 12 powyżej, chyba, że niniejsza Oferta 

Promocyjna wyraźnie stanowi inaczej. 

14. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w każdym czasie 

bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki 

uprzednio nabyte przez Użytkownika. Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie opublikowana na stronie 

internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a postanowieniami 

dokumentów wskazanych w pkt. 12 niniejszej Oferty Promocyjnej, postanowienia niniejszej Oferty 
Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

16. Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają 
podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. 

 

 


