
 

 

 

 

 

 

 

P4 SP. Z O.O. / UL. TAŚMOWA 7 / 02-677 WARSZAWA / KRS 0000217207 / XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SĄD 

REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY / NIP 951-21-20-077 / REGON 015808609 / KAPITAŁ ZAKŁADOWY 48 456 500,00 PLN 

1 
 

Regulamin Oferty Promocyjnej  
„Ekstra bonusy za doładowanie” dla Oferty Play MIXtura III  
i FORMUŁA MIX 
obowiązuje w dniu 30 października 2013 roku od godziny 00:01 do godziny 23:59 
 
 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Ekstra bonusy za doładowanie” 
 

1. Organizatorem oferty promocyjnej ”Ekstra bonusy za doładowanie” jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą  
w (02-677) Warszawie, ul. Taśmowa 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-
20-077, REGON 015808609, numer rejestrowy E0008436W o kapitale zakładowym 48 456 
500,00 PLN. Operatorem technologicznym oraz dostawcą aplikacji na stronie 
www.doladowania.play.pl jest PayU S.A. z siedzibą w (60-324) Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000274399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 779-23-08-495, REGON 
300523444 o kapitale zakładowym: 4.000.000,00 złotych (w całości opłacony), a na stronie 
https://apps.facebook.com/playdoladowania/ jest Operatorem technologicznym oraz dostawcą 
aplikacji na stronie https://apps.facebook.com/playdoladowania/ jest Socializer S.A.  
z siedzibą w (02-634) Warszawie, ul. Racławicka 95, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380389  prowadzonego przez sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP  
521-359-68-35 o kapitale zakładowym: 178 800,00 złotych (w całości opłacony). Promocja 
opisana w niniejszym regulaminie nie jest sponsorowana, administrowana ani zorganizowana 
przez Facebook. 

2. Niniejsza Oferta Promocyjna „Ekstra bonusy za doładowanie” skierowana jest dla Abonentów 
Mix II i Abonentów Mix III zarejestrowanych jako użytkownicy portalu społecznościowego 
„Facebook” działającego na stronie www.facebook.com lub doładowujących się przez stronę 

www.doladowania.play.pl, zwanych dalej łącznie „uczestnikami”. 
3. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej możliwe jest w dniu 30.10.2013 r. od godziny 

00:01 do godziny 23:59, na zasadach opisanych poniżej. 

 
Szczegółowe warunki skorzystania z promocji 
 

4. Niniejsza Oferta Promocyjna dotyczy wyłącznie Doładowań dokonanych w dedykowanej 
aplikacji na stronie internetowej https://apps.facebook.com/playdoladowania/ i przez stronę 
www.doladowania.play.pl. 

5. Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej poprzez Doładowania dokonane  
w dedykowanej aplikacji na stronie internetowej https://apps.facebook.com/playdoladowania/ jest 

http://www.doladowania.play.pl/
https://apps.facebook.com/playdoladowania/
http://www.facebook.com/
https://apps.facebook.com/playdoladowania/
http://www.doladowania.play.pl/
https://apps.facebook.com/playdoladowania/
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zostanie fanem profilu Play umieszczonym na stronie www.facebook.com/Play. 
6. W okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej uczestnicy, po każdym jednorazowym 

Doładowaniu konta za pomocą dedykowanej aplikacji umieszczonej na 
http://www.facebook.com/Play lub na stronie www.doladowania.play.pl, otrzymają bonusy wg 
poniższej tabeli (zwany dalej „Bonusem”).  

Wartość jednorazowego doładowania Bonus 

5-29 zł 60 MB 

30-49 zł 60 SMS do wszystkich  

50 zł i więcej 20% wartości doładowania 

 
7. Bonus 60 MB do wykorzystania na transmisję danych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej:  
a. Aby w danym miesiącu korzystać z pakietu, Abonent Mix II i Abonent Mix III musi 

utrzymywać ważność połączeń wychodzących; 
b. Transmisja danych w ramach pakietów jest rozliczana co 100 kB, co oznacza, że 

jednostki z Pakietu są pobierane za każde rozpoczęte 100 kB transmisji danych; 
c. Korzystanie z Pakietu Internet odbywa się z prędkością od 8 Kb/s do 7,2 Mb/s dla 

pobieranych danych oraz od 8 Kb/s do 1 Mb/s dla wysyłanych danych. Na rzeczywistą 
szybkość transmisji danych w ramach Pakietu oraz po wykorzystaniu środków w 
Pakiecie ma również wpływ rodzaj technologii wspieranej przez telekomunikacyjne 
urządzenie końcowe, z którego korzysta Abonent Mix II  i Abonent Mix III. 

d. Do momentu przyznania Pakietu oraz po jego wykorzystaniu prędkość transmisji 
danych jest zgodna z zasadami odpowiedniej Oferty Promocyjnej, z której korzysta 
Klient. 

e. Niewykorzystane jednostki w danym okresie ważności Pakietu przepadają.  
 

8. Z zastrzeżeniem poniższego pkt. 9, Bonus w postaci 60 SMS-ów można wykorzystać na 
wysłanie 60 krajowych wiadomości SMS (realizowanych z Sieci Telekomunikacyjnej P4) do 
wszystkich krajowych operatorów komórkowych w ramach oferty, z wyłączeniem numerów 
zawartych w Tabeli nr 13 w Cenniku Oferty Play MIXtura III i w Cenniku Oferty Nowy Play 
MIXtura III, jak również z wyłączeniem numerów zawartych w tabeli nr 12 w Cenniku Oferty 
FORMUŁA MIX,  

9. Bonus 20% wartości doładowania można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe, wideo, 
SMS i MMS do wszystkich sieci komórkowych w Polsce i na krajowe połączenia głosowe do 
krajowych sieci stacjonarnych, realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4, z wyłączeniem 
numerów specjalnych, infolinii i audioteksowych zawartych w Cenniku Oferty Play MIXtura III, w 
Cenniku Oferty Nowy Play MIxtura III, w Cenniku Oferty FORMUŁA MIX. 

10. Poszczególne Bonusy przyznawane są w ciągu 24 godzin od Doładowania. 
11. Poszczególne Bonusy ważne są 30 dni kalendarzowych od dnia ich przyznania.  
12. Opłata za przyznanie Bonusów zawarta jest w kwocie Doładowania konta Abonenta. 

13. Stan Bonusu można każdorazowo sprawdzić na www.24.play.pl.  
14. Bonus przyznawany jest przez P4 sp z o.o. i wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowości w 

przyznaniu Bonusu powinny być kierowane do P4, zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług 

http://www.facebook.com/Play
http://www.24.play.pl/
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Telekomunikacyjnych przez P4 sp z.o.o. dla Abonentów Mix II i dla Abonentów Mix III. 

 
Postanowienia końcowe 
 

15. Zasady dokonywania Doładowania konta na stronie https://apps.facebook.com/playdoladowania/ 
oraz www.doladowania.play.pl są identyczne jak w regulaminie Doładowań opublikowanym na 
stronie www.doladowania.play.pl. Fakturę za Doładowanie można otrzymać na zasadach 
opisanych w regulaminie Doładowań na stronie www.doladowania.play.pl. 

16. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza skorzystania z innych Ofert 
Promocyjnych chyba, że warunki innych Ofert Promocyjnych zawierają odmienne 
postanowienia. Przyznany Bonus nie wpływa na Okres ważności połączeń wychodzących lub 
przychodzących. 

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

odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. 
z o.o. dla Abonentów Mix II i dla Abonentów MIX III oraz w Cenniku Oferty Play MIXtura III, w 
Cenniku Oferty Nowy Play MIXtura III, w Cenniku Oferty FORMUŁA MIX. 

18. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej dużą literą należy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w dokumentach wskazanych w pkt. 17 powyżej, chyba, 
że niniejsza Oferta Promocyjna wyraźnie stanowi inaczej. 

19. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w 
każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie wpływa 
na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez uczestnika. Informacja o zmianie lub odwołaniu 
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do 
wiadomości publicznej. 

20. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a 
postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 17 niniejszej Oferty Promocyjnej, 
postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

21. 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. 

22. Regulamin niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl. 

 

https://apps.facebook.com/playdoladowania/
http://www.doladowania.play.pl/

