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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „PAKIET KONTENTOWY 2+1”

1. Definicje
Słowa pisane w niniejszym regulaminie oferty promocyjnej „PAKIET KONTENTOWY 2+1” dużą literą mają znaczenie

nadane im w Regulaminie Pobierania Treści Multimedialnych z Serwisu Internetowego P4 lub Serwisu Mobilnego

P4, którego aktualna wersja jest dostępna na stronie www.playmobile.pl, chyba że niniejszy regulamin stanowi

inaczej.

2. Organizator promocji „PAKIET KONTENTOWY 2+1”
Organizatorem promocji „PAKIET KONTENTOWY 2+1” jest P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego 63

(kod: 02-781), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, o kapitale zakładowym

w wysokości 18.200.000,00 PLN, o numerze NIP 951-21-20-077, zwana dalej „P4”.

3. Czas promocji „PAKIET KONTENTOWY 2+1”
Promocja „PAKIET KONTENTOWY 2+1” obowiązuje od dnia 16 maja do dnia 15 lipca 2007r.

4. Co to jest „PAKIET KONTENTOWY 2+1”?
„PAKIET KONTENTOWY 2+1” to zestawienie trzech Treści Multimedialnych należących do tej samej grupy

tematycznej, w szczególności do jednej z następujących grup: gry, muzyka, animacja, klipy wideo, tapety,

przygotowanych i oferowanych przez P4, zgodnie z niniejszym regulaminem.

5. Kto może skorzystać z oferty promocyjnej „PAKIET KONTENTOWY 2+1”?
Z oferty promocyjnej „PAKIET KONTENTOWY 2+1” może skorzystać każdy Użytkownik, który posiada model telefonu

komórkowego, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu – Tabela promocji „PAKIET KONTENTOWY

2+1”, z zastrzeżeniem pkt 9.

6. Gdzie się znajdują „PAKIETY KONTENTOWE 2+1”?
Każdy „PAKIET KONTENTOWY 2+1” Użytkownik może znaleźć w Serwisie Internetowym P4 oraz w Serwisie 

Mobilnym P4.

7. Na czym polega promocja „PAKIET KONTENTOWY 2+1”?
Promocja „PAKIET KONTENTOWY 2+1” polega na umożliwieniu Użytkownikowi odpłatnego Pobrania z Serwisu

Internetowego P4 lub Serwisu Mobilnego P4 trzech Treści Multimedialnych, przygotowanych przez P4 jako stałe

zestawienie, za Pobranie których Użytkownik ponosi opłatę, jak za Pobranie dwóch Treści Multimedialnych.

8. Jakie opłaty ponosi Użytkownik korzystający z promocji „PAKIET KONTENTOWY 2+1”?
Cennik opłat za Pobranie Treści Multimedialnych obowiązujący w promocji „PAKIET KONTENTOWY 2+1” stanowi

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu – Tabela promocji „PAKIET KONTENTOWY 2+1”. Opłata za Pobranie

„PAKIETU KONTENTOWEGO 2+1” oraz opłata za transfer danych są pobierane zgodnie z Umową oraz Regulaminem

Pobierania Treści Multimedialnych z Serwisu Internetowego P4 lub Serwisu Mobilnego P4. 
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9. Wyłączenia (podmiotowe, przedmiotowe)
Z oferty promocyjnej „PAKIET KONTENTOWY 2+1” nie mogą skorzystać:

a) Użytkownicy, którzy nie dokonują terminowo płatności z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych

świadczonych przez P4,

b) Użytkownicy, którym zostały zawieszone połączenia wychodzące lub połączenia przychodzące,

c) Użytkownicy, którzy nie mają telefonu komórkowego kompatybilnego z wybranym „PAKIETEM KONTENTOWYM

2+1”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu – Tabela promocji „PAKIET KONTENTOWY 2+1”.

10. Postanowienia końcowe
a) Skorzystanie z oferty promocyjnej „PAKIET KONTENTOWY 2+1” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

b) Skorzystanie z oferty promocyjnej „PAKIET KONTENTOWY 2+1” nie wyklucza korzystania z promocji

organizowanych przez P4 lub przy udziale P4.

c) P4 zastrzega sobie prawo do wycofania oferty promocyjnej „PAKIET KONTENTOWY 2+1” w każdym czasie bez

podawania przyczyny.

d) Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.playmobile.pl 

e) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu

Pobierania Treści Multimedialnych z Serwisu Internetowego P4 lub Serwisu Mobilnego P4. 

f) P4 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Aktualna wersja regulaminu oferty

promocyjnej „PAKIET KONTENTOWY 2+1” będzie zawsze opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl

g) W przypadku rozbieżności między postanowieniami niniejszego regulaminu a postanowieniami Cennika Oferty

Play lub Regulaminu Pobierania Treści Multimedialnych z Serwisu Internetowego P4 lub Serwisu Mobilnego P4,

postanowienia niniejszego regulaminu mają charakter nadrzędny.
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