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Oferta Promocyjna „Oglądaj filmy na YouTube” dla Oferty 
Red Bull MOBILE na kartę, Red Bull MOBILE na kartę 
(edycja specjalna) i Red Bull MOBILE na kartę II. 

obowiązuje od 24.10.2012r. do odwołania, nie dłużej niż do 29.11.2012r. 

 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Oglądaj filmy na YouTube” dla 
oferty Red Bull MOBILE na kartę, Red Bull MOBILE na kartę (edycja specjalna) i Red 
Bull MOBILE na kartę II.  

1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do osób, które w okresie obowiązywania Oferty Promocyjnej 
dokonają Aktywacji Zestawu Startowego Red Bull MOBILE na kartę, Zestawu Startowego Red Bull MOBILE na 
kartę (edycja specjalna) lub Zestawu Startowego Red Bull MOBILE na kartę II. 

2. Uruchomienie usługi „Oglądaj filmy na YouTube” (dalej jako „Usługa”) następuje wraz z Aktywacją Zestawu 

Startowego na okres do dnia 29.11.2012.  
 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „ Oglądaj filmy na YouTube” 

3. Korzystanie z Usługi jest Bezpłatne, co oznacza, że opłata za powyższe zawarta jest w kwocie Doładowania 
konta Użytkownika. 

4. Z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszej Oferty Promocyjnej, Usługa zapewnia możliwość oglądania filmów w ramach 
portalu www.youtube.com i m.youtube.com na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach transmisji danych 
za pośrednictwem i w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4 przy wykorzystaniu ustawień APN (z wyjątkiem 
APN mms i rbmmms). 

5. Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, korzystanie z Usługi nie pomniejsza limitu transferu danych przyznanego 
Użytkownikom w ramach pakietów danych dostępnych w ramach Ofert Promocyjnych. 

6. W ramach Usługi P4 zapewnia możliwość Bezpłatnego oglądania filmów w ramach komponentów własnych 
portalu www.youtube.com i m.youtube.com, co oznacza, że transmisja danych poza transmisją danych na 
komponentach własnych ww. portalu będzie pomniejszać limit transferu danych z pakietów na transmisję 
danych. Powyższe dotyczy w szczególności linków przekierowujących na inne strony, wszelkich elementów, 
które korzystają z protokołów szyfrowania (między innymi SSL) na przykład w celu autoryzacji Użytkownika, 
statystycznych oraz korzystania z publicznych i niepublicznych serwerów Proxy, które agregują ruch 
internetowy w celu poddania ich kompresji (między innymi Opera Mini lub BlackBerry) lub podobnych operacji 
przekierowujących ruch. Przez określenie „możliwość oglądania filmów” należy rozumieć możliwość oglądania 
zawartości treści multimedialnych zamieszczonych w serwisie m.youtube.com i www.youtube.com poprzez 
telefon komórkowy lub inne urządzenie posiadające funkcjonalność obsługi ww. portalu przy użyciu Karty 
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SIM/USIM . Przesyłanie treści multimedialnych na portal www.youtube.com i m.youtube.com pomniejsza limit 
transferu danych. 

7. W związku z tym, że po wykorzystaniu pakietu danych, który Użytkownik otrzymuje w ramach Oferty 
Promocyjnej „Darmowy i nieograniczony internet po każdym doładowaniu”, Oferty Promocyjnej „Darmowy i 
nieograniczony internet po każdym doładowaniu ekstra”  lub Oferty promocyjnej „1 GB na start” (w zależności 
od oferty) prędkość transmisji danych ulega istotnemu zmniejszeniu, korzystanie z Usługi w takim przypadku 
również odbywa się z istotnie ograniczoną prędkością transferu danych. 

8. Warunkiem korzystania z Usługi jest utrzymywanie Okresu ważności połączeń wychodzących.  

 

Dodatkowe informacje 

9. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza równoczesnego korzystania z innych Ofert 
Promocyjnych, dostępnych łącznie z Ofertą Red Bull MOBILE na kartę, Red Bull MOBILE na kartę (edycja 
specjalna) i Red Bull MOBILE na kartę II, chyba że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej. 

10. 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, Cenniku Oferty Red Bull MOBILE na kartę, Cenniku Red Bull MOBILE na kartę (edycja 
specjalna) oraz Cenniku Oferty Red Bull MOBILE na kartę II. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 
Cennika Oferty Red Bull MOBILE na kartę, Cennika Red Bull MOBILE na kartę (edycja specjalna), 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. 

12. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania 
przyczyn, z zastrzeżeń ochrony praw nabytych Użytkowników. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty 
Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do 
wiadomości publicznej. 

13. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się: 

a. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji; 

b. nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych; 

c. nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu 
„maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”;  

d. nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service; 

e. nie używać Karty SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści do użytkowników, 
w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, 
usług lub wizerunku Użytkownika, lub służących osiągnięciu efektu handlowego.  

14. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt 13 powyżej, Operator może 
według własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez 
wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika) lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez 
odszkodowania dla Użytkownika. 

15. 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 
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MOBILE na kartę, Cennik Red Bull MOBILE na kartę (edycja specjalna) i Cennik Oferty Red Bull MOBILE na 
kartę II. 

16. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl. 

 

 


