REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ "STARTER DLA GRACZA"
OBOWIĄZUJE W DNIACH OD 26 LUTEGO DO 6 MARCA 2016 R. LUB DO WCZEŚNIEJSZEGO WYCZERPANIA ZAPASÓW.
I.

OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ STARTER DLA GRACZA

1.

3.
4.

Niniejsza Oferta Promocyjna "Starter dla gracza" (zwana dalej "ofertą") skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które odbiorą bezpłatny Zestaw Startowy " Starter dla gracza" o wartości 3 PLN
brutto ("zestaw") i dokonają jego Aktywacji.
Odbiór zestawu jest możliwy od dnia 4 do 6 marca 2016 r. na stoisku Red Bull MOBILE podczas mistrzostw Intel Extreme Masters w Katowicach lub od 26.02.2016 do wyczerpania zapasów na stronie internetowej www.starter-dla-gracza.pl Warunkiem otrzymania Zestawu Startowego na stronie internetowej www.starter-dla-gracza.pl jest udzielenie w ciągu 50 sekund 4 poprawnych odpowiedzi na 5 z zadanych pytań
z zakresu gier komputerowych, a następnie kliknięcie w przycisk "zamawiam starter" i podanie danych koniecznych do realizacji zamówienia.
Możliwym jest wielokrotne podchodzenie do testu wiedzy na stronie www.starter-dla-gracza.pl
Ilość Zestawów Startowych jest ograniczona.

II.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ "STARTER DLA GRACZA"

1.

W ramach Zestawu Startowego Użytkownik otrzymuje:
a. 2 zł do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe oraz wideo, SMS’y, MMS’y realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej do
wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych w okresie 1 dnia od Aktywacji Zestawu Startowego z wyłączeniem
numerów specjalnych określonych w tabeli 9 Cennika oferty Red Bull MOBILE Energy na kartę.
b. 1 zł do wykorzystania na wszystkie Usługi Telekomunikacyjne określone w Cenniku oferty Red Bull MOBILE Energy na kartę w
okresie 10 dni od Aktywacji Zestawu Startowego.
Okres ważności połączeń przychodzących dla Zestawu Startowego wynosi 70 dni od dnia jego Aktywacji.
Dodatkowo w ciągu 24 godzin od Aktywacji Zestawu Startowego, Użytkownik otrzyma pakiet z limitem transmisji danych w wysokości 5
GB (dalej "pakiet 5 GB"), do wykorzystania przez 30 dni od dnia Aktywacji Zestawu Startowego, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w
zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej.
GB dostępne w ramach pakietu 5 GB są rozliczone w pierwszej kolejności przed Pakietem Złotówek, co oznacza, że zainicjowana transmisja
danych obciąża w pierwszej kolejności pakiet 5 GB, a po jego wykorzystaniu zasady dotyczące rozliczania usług są takie same jak dla oferty
Red Bull MOBILE Energy na kartę.
Stan pozostałego do wykorzystania pakietu 5 GB można każdorazowo sprawdzić wybierając na klawiaturze telefonu bezpłatny kod *108# i
zatwierdzając przyciskiem nawiązywania połączenia lub w indywidualnym koncie Użytkownika w Play24.
Ważność Zestawu Startowego (okres w, którym można dokonać Aktywacji) upływa dnia 01.01.2019.
Zamówienie Zestawu Startowego jest bezpłatne, co oznacza, że klient nie dokonuje zapłaty ceny za zestaw oraz nie ponosi kosztów jego
dostarczenia. Operator dostarcza. Zestawy Startowe wyłącznie na terytorium Polski.
Na jeden adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto i kod pocztowy) można zamówić maksymalnie 1 Zestaw Startowy (niezależnie od liczby osób składających zamówienie) poprzez stronę www.starter-dla-gracza.pl
Na stoisku Red Bull MOBILE podczas mistrzostw Intel Extreme Masters w Katowicach możliwe jest otrzymanie jednego Zestawu Startowego przez jedną osobę.
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III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

P4 zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z osobami, które skorzystały z Usług Telekomunikacyjnych w ramach niniejszej
Oferty Promocyjnej, w celu uzyskania ich opinii o jakości usług P4.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia napisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą
w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz w Cenniku Red Bull MOBILE Energy na
kartę
Niniejsza Oferta Promocyjna łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi dostępnymi dla Oferty Red Bull MOBILE Energy na kartę, chyba że
warunki ofert stanowią inaczej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej, a postanowieniami Cennika Oferty Red Bull MOBILE
Energy na kartę lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników, postanowienia niniejszej
Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
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W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych w ustępie
III pkt. 4 powyżej.
W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się:
a. 2 zł do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe oraz wideo, SMS’y, MMS’y realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej do
wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych w okresie 1 dnia od Aktywacji Zestawu Startowego z wyłączeniem
numerów specjalnych określonych w tabeli 9 Cennika oferty Red Bull MOBILE Energy na kartę.
b. Nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej lub realizowanie połączeń
za pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączania do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie,
w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działającej w Sieci Telekomunikacyjnej;
c. Nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
d. Nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych,
e. Nie używać Karty SIM/ USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu "maszyna do maszyna" lub
"maszyna do użytkownika"
f. Nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter Denial of Service.
g. Nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego na masowym wykorzystywaniu połączeń,
w szczególności w przypadku automatycznej dystrybucji połączeń lub automatycznej interaktywnej obsługi numeru wywołanego lub w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego w celu obsługi tego ruchu lub przy wykorzystaniu kart w marketingu bezpośrednim (zakaz dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego
przedsiębiorcy)
h. Nie wykorzystywać Kart SIM/USIM do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych bezpośrednio lub
pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Użytkownika lub innego podmiotu, lub w inny sposób służący osiągnięciu efektu handlowego (zakaz dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy)
W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt. 16. niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator może według
własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika)
lub zawiesić świadczenia Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.
Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie www.redbullmobile.pl
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