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Regulamin Usługi „Nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich 
sieci w Red Bull MOBILE NO LIMITS II”  

obowiązuje od 21.06 2013r. do odwołania 

 

Jak skorzystać z usługi 

 
1. Z usługi „Nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci w Red Bull MOBILE NO LIMITS II” 

(zwanej dalej „Usługą”) mogą korzystać Abonenci Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II. 
2. Aby skorzystać z Usługi, należy ją aktywować, w okresie od 21 czerwca 2013 r. do odwołania, na 

zasadach opisanych poniżej.  
 

Szczegóły dotyczące Usługi  

3. W ramach Usługi Abonent otrzymuje możliwość wysyłania nielimitowanej liczby krajowych wiadomości 
SMS i MMS (z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej) na numery 
komórkowe wszystkich krajowych operatorów komórkowych, z wyłączeniem numerów specjalnych 
zawartych w Tabeli nr 10 Cennika Oferty Red Bull MOBILE. Ze względów technicznych liczba SMS-ów i 
MMS-ów w ramach pakietu ograniczona jest do 2678400 wiadomości łącznie w danym Okresie 
Rozliczeniowym („Pakiet”).  

4. Pakiet jest przyznawany pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy 

godziną 00:00 a 01:00. 

5. Jeżeli aktywacja Usługi nastąpiła w trakcie Okresu Rozliczeniowego, w pierwszym niepełnym 

Okresie Rozliczeniowym Pakiet jest przyznawany pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 pierwszego 

dnia następującego po dniu, w którym została złożona dyspozycja aktywacja Usługi, a liczba SMS-

ów i MMS-ów w Pakiecie jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu 

Rozliczeniowego. 

6. Niewykorzystane SMS-y i MMS-y z Pakietu nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy. 
 
 

Aktywowanie i dezaktywowanie Usługi 

7. Aby aktywować Usługę należy wykonać jedną z następujących czynności: 
a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod o treści: *111*411*1# 

b. wejść do serwisu Play24 na stronie https://www.24.play.pl i następnie wybrać 
odpowiednią opcję w zakładce ”usługi”. 

8. Aby dezaktywować Usługę należy wykonać jedną z następujących czynności: 
a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod o treści:*111*411*2# 
b. wejść do serwisu Play24 na stronie https://www.24.play.pl i następnie wybrać 

odpowiednią opcję w zakładce Usługi. 
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9.  Po dezaktywacji Usługi opłata za SMS-y i MMS-y jest naliczana poza kwotą Abonamentu, zgodnie 
z   Cennikiem Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II. 

 

Opłaty za korzystanie z Usługi 

10. Za przyznanie jednostek w ramach Pakietu pobierana jest stała opłata abonamentowa w 
wysokości 9 PLN. 

11. Opłata jest naliczana z góry za każdy kolejny Okres Rozliczeniowy i każdorazowo przedstawiana na 
Rachunku Telekomunikacyjnym. 

12. Jeżeli aktywacja Usługi nastąpi w trakcie Okresu Rozliczeniowego to opłata za Pakiet jest naliczana 
proporcjonalne do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego.  

13. Aktywacja i dezaktywacja Usługi za pośrednictwem krótkich kodów oraz serwisu Play24 na stronie 
https://www.24.play.pl następuje bez dodatkowych opłat.  
 
 

Sprawdzenie stanu wykorzystania Pakietu 

14. Abonenci mają możliwość sprawdzenia stanu wykorzystania Pakietu w danym Okresie 
Rozliczeniowym wpisując i zatwierdzając na klawiaturze telefonu kod *109#. 

 

Dodatkowe informacje 

15. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania regulaminu w każdym czasie bez podawania 
przyczyny, z zastrzeżeniem, że odwołanie warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio 
nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na 
www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

16. Skorzystanie z Usługi nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych w Ofercie 
Red Bull MOBILE NO LIMITS II, chyba że warunki tych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej. 

17. Warunki niniejszego regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.play.pl. 
18. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu z dużej litery należy 

rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II oraz 
Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów.  

19. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a postanowieniami 
Cennika Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II oraz Regulaminu świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów postanowienia niniejszego Regulaminu 
będą miały charakter nadrzędny. 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Cennika 
Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II oraz Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów. 

21. 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. 

 

 


