
 

 

 

 

 

 

P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitał zakładowy 48 856 500,00 zł 

 

  
 

Regulamin Oferty Promocyjnej ”Nielimitowana transmisja danych 
dla użytkowników usługi TIDAL. Nielimitowana muzyka za darmo w 

Play” 
Obowiązuje od dnia 05.11.2015 r. do odwołania. 

 

 

I. Zasady Oferty Promocyjnej 

1. Niniejsza Oferta Promocyjna jest organizowana przez P4 Sp. o.o. z siedzibą w 
Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 
015808609, której kapitał zakładowy wynosi 48.456.500,00 zł (zwaną dalej 
„P4”) i jest adresowana do abonentów sieci Play korzystających z 
usługi ”TIDAL. Nielimitowana muzyka za darmo w Play” świadczonej przez 
WiMP Music sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Dostawca”) na podstawie 
“TIDAL – Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną” oraz „Załącznik: 
dodatkowe warunki dla TIDAL. Nielimitowana muzyka za darmo w Play”. 

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej P4 oferuje użytkownikom usługi 
„TIDAL”. Nielimitowana muzyka za darmo w Play” możliwość korzystania z tej 
usługi z wykorzystaniem nielimitowanej krajowej transmisji danych za 
pośrednictwem i w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4 („Nielimitowana 
Transmisja”).  

3. Nielimitowana Transmisja obejmuje nieograniczony dostęp do serwisu TIDAL 
polegający na odtwarzaniu muzyki, pobieraniu utworów, grafik, okładek płyt, 
pobieraniu, zapisywaniu i modyfikacji list utworów (tzw. playlisty). Oznacza to 
że krajowa transmisja danych związana z innymi funkcjonalnościami aplikacji 
TIDAL, w szczególności korzystanie z funkcji audiowizualnych (np. odtwarzanie 
wideoklipów), serwisów Google, last.fm i Facebook będzie wiązała się z 
ponoszeniem opłat lub będzie pomniejszać limit pakietów transmisji danych, z 
których korzysta Abonent.  

4. Opłata za korzystanie z Nielimitowanej Transmisji wynosi 5 zł za każdy 
rozpoczęty Okres Rozliczeniowy.  

5. Świadczenie usługi Nielimitowanej Transmisji przez P4 uzależnione jest od 
pozostawania aktywnym użytkownikiem usługi „TIDAL. Nielimitowana Muzyka 
za darmo w Play”. Oznacza to, że świadczenie usługi Nielimitowanej Transmisji 
zostanie wstrzymane w przypadku ustania obowiązywania umowy o 
świadczenie usługi „TIDAL. Nielimitowana Muzyka za darmo w Play”. 

6. Nielimitowana Transmisja dotyczy tylko i wyłącznie transmisji danych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4. 
Korzystanie z usługi dostępu do internetu w roamingu międzynarodowym 
spowoduje naliczenie opłaty za transmisję danych zgodnie z Cennikiem Oferty, 
z której korzysta użytkownik.  

7. W przypadku osób korzystających z taryf, w których prędkość transmisji danych 
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jest ograniczana po wykorzystaniu pakietu danych lub po przekroczeniu 
określonego limitu, prędkość transmisji danych w ramach usługi Nielimitowana 
Transmisja może również ulec ograniczeniu. 
 

 
 

II. Aktywacja i dezaktywacja  

1. Abonent Play może aktywować usługę Nielimitowana Transmisja w następujący 
sposób:  

a) w serwisie samoobsługowym Play24 dostępnym pod adresem 
http://play24.play.pl 

b) poprzez wysłanie SMS na numer 80233 o treści START.  
c) poprzez wpisanie w telefonie kodu USSD *111*760*1# 
d) w Punkcie Sprzedaży P4; 
e) w trakcie zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 

w sieci Play 
2. Aktywacja następuje w przeciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zlecenia 

aktywacji Oferty Promocyjnej, w tym czasie P4 wyśle wiadomość SMS 
zawierającą potwierdzenie aktywacji usługi (rozpoczęcie jej świadczenia). 

3. Usługa jest odnawiana cyklicznie w każdym Okresie Rozliczeniowym. 
4. Dezaktywacji Nielimitowanej Transmisji można dokonać: 

a) w serwisie samoobsługowym Play24 poprzez wysłanie  
b) poprzez SMSa o treści STOP pod numer 80233 
c) poprzez wysłanie krótkiego kodu USSD *111*760*2# 

5. Dezaktywacja Nielimitowanej Transmisji następuje w ciągu 24h od momentu 
przyjęcia zlecenia dezaktywacji przez P4. Dezaktywacja Nielimitowanej 
Transmisji zostanie potwierdzona wiadomością SMS przesłaną przez P4. 

6. W przypadku gdy mimo otrzymania wezwania do zapłaty Klient korzystający z 
Nielimitowanej Transmisji opóźnia się z zapłatą za usługę Nielimitowana 
Transmisja przez okres dłuższy niż 30 dni, usługa może zostać 
dezaktywowana.  

 
 

III. Opłaty 

1. Opłata za korzystanie z Nielimitowanej Transmisji naliczana jest z góry od chwili 
aktywacji Nielimitowanej Transmisji zgodnie z Okresem Rozliczeniowym 
Klienta i przedstawiana każdorazowo na Rachunku Telekomunikacyjnym.  

2. Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z Nielimitowanej Transmisji wynosi 
5 zł z VAT. 

3. Opłata za Nielimitowaną Transmisję jest cykliczna. 
4. W przypadku dezaktywacji Nielimitowanej Transmisji opłata za Nielimitowaną 

Transmisję naliczana jest za cały Okres Rozliczeniowy, w którym nastąpiła 
dezaktywacja Nielimitowanej Transmisji  
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IV. Postanowienia końcowe 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin zastosowanie ma 
odpowiednio Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. 
z o.o. dla Abonentów lub Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów.  

2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu dużą 
literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w odpowiednim 
dokumencie wskazanym w pkt. 1 powyżej.  

P4 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania niniejszej Oferty 
Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyn, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych 
abonentów. Informacja o odwołaniu lub zmianie niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości 
publicznej 
 
 


