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Regulamin Usługi „Pakiety Internet NON STOP”  
obowiązuje od 30 października 2012 r. do odwołania 

 

Jak skorzystać z usługi 

 
1. Z usługi „Pakiety Internet NON STOP” (zwanej dalej „usługą”) mogą korzystać Abonenci Oferty 

FORMUŁA iPhone z Internetem 
2. Aby skorzystać z usługi, naleŜy w okresie od 30.10.2012 r. aktywować usługę na zasadach 

opisanych poniŜej.  
 

Szczegóły dotyczące usługi Bezpieczny Internet (Pakiet Internet NON STOP) 

 
3. Po wykorzystaniu środków w pakiecie Internet 1 GB nie jest naliczana opłata za transfer danych, a 

prędkość transferu danych ulega istotnemu zmniejszeniu. 
4. Aby przywrócić pełną prędkość transferu danych po wykorzystaniu środków w pakiecie naleŜy: 
 

a) Odczekać do końca bieŜącego Okresu Rozliczeniowego. Z początkiem kolejnego 
Okresu Rozliczeniowego zostanie przyznany nowy pakiet Internet 1 GB oraz 
odnowiona pełna prędkość LUB 

b) Aktywować pakiet Internet NON STOP 100 MB za 5 PLN lub pakiet Internet 300 MB za 
9 PLN, na zasadach opisanych w pkt 5. Po aktywacji pakietu pełna prędkość zostanie 
przywrócona w ciągu 24 h. Po wykorzystaniu pakietu prędkość ponownie ulegnie 
istotnemu ograniczeniu.  

 
5. Szczegóły Pakietu Internet NON STOP 100 MB za 5 PLN oraz Pakietu Internet NON STOP 300 MB 

za 9 PLN: 
 

a) Pakiety mogą być wykorzystane na transfer danych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4. 

b) Aby aktywować jeden z Pakietów Internet NON STOP naleŜy: 
 

i. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod: 
 *111*307*1# w celu aktywacji Pakietu NON STOP 100 MB lub 
 *111*308*1# w celu aktywacji pakietu NON STOP 300 MB; 

ii. wybrać na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji promocje wybrać 
odpowiednią opcję  

iii. wejść do serwisu Play24 na stronie www.24.play.pl i następnie wybrać 
odpowiednią opcję w zakładce usługi. 

 
c) Aktywacja pakietu nastąpi w ciągu 24 h od dyspozycji aktywacji. 
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d) Pakiety mogą być aktywowane jedynie po wykorzystaniu jednostek przyznanych w 
ramach pakietu Internet 1 GB. Abonent moŜe aktywować pakiet tej samej wielkości 
maksymalnie 5 razy w ciągu 30 dni. 

e) Pakiety są jednorazowe, co oznacza, Ŝe z początkiem kolejnego Okresu 
Rozliczeniowego, aktywowany przez Abonenta pakiet NON STOP nie jest odnawiany 
(nie są ponownie przyzwane środki oraz naliczana opłata abonamentowa). 

f) Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z pakietu nie przechodzą 
na kolejne Okresy Rozliczeniowe.  

g) Rozliczanie jednostek w ramach pakietu („taktowanie”) jest dokonywane co 100 kB. 
h) Abonent w ramach usługi moŜe mieć aktywny tylko jeden pakiet NON STOP danego 

rozmiaru w tym samym czasie.  

 

Dodatkowe informacje 

6. W ramach usługi zakazane jest wykorzystanie telefonu komórkowego jako modem podłączony do 
komputera (tzw. tethering). W przypadku wykrycia takiego działania przez Operatora, Operator 
zastrzega sobie prawo do nieodwołalnego wyłączenia usługi Abonentowi. 

7. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania regulaminu w kaŜdym czasie bez 
podawania przyczyny, z zastrzeŜeniem, Ŝe zmiana lub odwołanie warunków nie wpływa na prawa i 
obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianie lub odwołaniu niniejszego 
regulaminu zostanie opublikowana na www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości 
publicznej. 

8. Skorzystanie z usługi nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych w Ofercie 
FORMUŁA iPhone z Internetem. 

9. Warunki niniejszego regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.play.pl. 
10. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszego regulaminu z duŜej litery naleŜy 

rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty FORMUŁA iPhone z Internetem oraz 
Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów.  

11. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a postanowieniami 
Cennika Oferty FORMUŁA iPhone z Internetem oraz Regulaminu świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów postanowienia niniejszego Regulaminu 
będą miały charakter nadrzędny. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Cennika 
Oferty FORMUŁA iPhone z Internetem oraz Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów. 

13. 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. 

 

 


