
 

 

 

P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000217207, REGON 015808609, 

NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48 856 500 zł 

 
REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ STARTER Z MUZYKĄ NA WEEKENDERA 13 05 2016 STRONA 1 Z 2 

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ STARTER Z MUZYKĄ NA WEEK-
ENDERA 
 

Obowiązuje w dniach od 13.05.2016 r. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. 

 

I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ STARTER Z MUZYKĄ NA WEEKENDERA 

 

1. Niniejsza  Oferta Promocyjna  "Starter z muzyką na Weekendera "  (zwana  dalej "Ofertą Promocyjną") skierowana  jest  do  osób fizycz-

nych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które zamówią darmowy starter o wartości 3 PLN  

brutto  ("Zestaw  Startowy"): 

a. poprzez  kliknięcie  „zamawiam”  na  stronie www internetowej www.starter-z-muzyka.pl poprzez  wybór opcji „zamawiam” ; 

b.  pierwsze 200 osób, które odbiorą bezpłatny Zestaw Startowy przy odbiorze opaski uprawniającej do wstępu na festiwal mu-

zyczny  „Red Bull Academy Weekender", odbywający się w dniach 19-22 maja 2016  r. w Warszawie (liczba Zestawów Starto-

wych jest ograniczona).  

2. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej możliwe jest od dnia 13.05.2016r. do wyczerpania zapasów lub wcześniejszego odwołania. 

 
II. PRZEDMIOT OFERTY PROMOCYJNEJ  "STARTER z muzyką na Weekendera" 

 

1. Okres ważności połączeń przychodzących dla Zestawu Startowego wynosi 70 dni od dnia jego Aktywacji. 

2. 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. 

3. Na jeden adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto i kod pocztowy) można zamówić maksymalnie 1 Zestaw Startowy (niezależ-

nie od liczby osób składających zamówienie) poprzez stronę www.starter-z-muzyka.pl   

4. Szczegółowe zasady dotyczące rozliczania usług w Regulaminie ramach niniejszej Oferty Promocyjnej „Starter z muzyką na Weekendera” 

są takie same jak dla Oferty Red Bull MOBILE Energy na kartę i określa  je Cennik Oferty Red Bull MOBILE Energy na kartę, z zastrzeże-

niem, że pkt 6 poniżej. 

5. Okres ważności połączeń przychodzących dla Zestawu Startowego wynosi 70 dni od dnia jego Aktywacji. 

6. W ramach Zestawu Startowego Użytkownik otrzymuje 3 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. 

7. Dodatkowo, w ciągu 24 godzin od dokonania Aktywacji Zestawu Startowego, Użytkownik otrzyma możliwość korzystania z pakietu z limi-

tem transmisji danych w wysokości 2GB  do wykorzystania przez 10 dni od dnia Aktywacji Zestawu Startowego, na terytorium Rzeczpospo-

litej Polskiej i w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej. 

8. Ponadto Użytkownik otrzymuje możliwość pozyskania jednorazowego kodu zapewniającego dostęp do serwisu muzycznego TIDAL na 90 

dni (dalej: „Kod zniżkowy”). 

9. Kod zniżkowy otrzymają osoby, które w okresie obowiązywania Promocji wykonają następujące czynności: 

a. odbiorą i  dokonają Aktywacji  Zestawu Startowego  (wpisanie na klawiaturze telefonu kodu *101# i zatwierdzenie go przyci-

skiem nawiązywana połączenia lub czynność polegająca na wykonaniu- pierwszego połączenia czy skorzystaniu z innej usługi 

określonej w Cenniku w szczególności wysłaniu SMS, MMS); 

b. wyślą SMSa o treści „,MUZYKA” pod numer 567 z dedykowanego Zestawu Startowego w terminie od 13.05.2016  do 

01.05.2019  

 

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REALIZACJI KODU ZNIŻKOWEGO 

 

1. W ciągu 24 godzin od wysłania SMSa o treść  „MUZYKA” pod numer 567 uczestnik promocji otrzyma SMSa zwrotnego z Kodem zniżkowym 

(z zastrzeżeniem pkt 8 powyżej). 

2. Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu TIDAL jest wpisanie SMSa z Kodem zniżkowym pod adresem: http://bit.ly/voucherTIDAL  

3. Na podstawie niniejszej promocji Użytkownik otrzymuje 1 Kod zniżkowy w odniesieniu do jednego Zestawu Startowego.  
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4. Kod zniżkowy uprawnia do bezpłatnego korzystania z serwisu TIDAL przez okres 90 dni od dnia jego aktywacji. Po 90 dniach od aktywacji 

Tidal Polska sp. z o.o. nalicza opłatę za usługę , chyba że użytkownik ją wcześniej dezaktywuje. Organizatorem promocji związanej z 

90dniowym, bezpłatnym korzystaniem z serwisu TIDAL jest Tidal Polska sp. z o.o. 

5. Korzystanie z serwisu muzycznego TIDAL wiąże się z kosztami transmisji danych. Opłaty za transmisję danych niezbędnych do pobrania 

Aplikacji Mobilnej oraz do korzystania z Usługi TIDAL naliczane są zgodnie z Cennikiem Red Bull MOBILE Energy na kartę. 

6. Szczegóły dotyczące działania usługi Tidal świadczonej przez Tidal Polska Sp. z o.o.   znajdują się w Regulaminie „TIDAL – REGULAMIN 

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ” znajdującym się na stronie internetowej: http://tidal.com/pl/terms 

 

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Oferta Promocyjna łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi dostępnymi dla Oferty Red Bull MOBILE Energy na kartę, chyba że 

warunki ofert stanowią inaczej. 

2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia napisane w treści niniejszego Regulaminu należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie 

świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz w Cenniku Oferty Red Bull MOBILE Energy na kartę. 

3. 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. 

4. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych w pkt. 3 

ustęp IV  powyżej. 

5. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że 

odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika. 

6. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej redbullmobile.pl lub w inny sposób 

podana do wiadomości publicznej. 

7. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się 

a. Nie kierować bez zgody Operatora do sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za 

pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty SIM/USIM otrzymanej przez Użytkownika ruchu po-

chodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych,  

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 Denil 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 wywoła-

nego lub w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego w celu obsługi tego ruchu lub przy wykorzy-

staniu 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 osią-

gnięciu efektu handlowego (zakaz dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy) 

i. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w niniejszej Ofercie Promocyjnej, Operator może we-

dług własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedze-

nia Użytkownika) lub zawiesić świadczenia Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika. 

j. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie  www.redbullmobile.pl  
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