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REGULAMIN promocji "Poczta głosowa MMS-em" 

(obowiązuje od 4.06.2007) 
 

 

1. P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pileckiego 63 udostępnia usługę 
„Poczta głosowa MMS-em” zwaną w dalszej części regulaminu „Poczta głosowa 
MMS-em” lub „Usługa”.  

 
2. Poczta głosowa MMS-em jest dostępna  dla wszystkich Abonentów i UŜytkowników 

sieci PLAY. 
 
3. Poczta głosowa MMS-em umoŜliwia otrzymywanie wiadomości z poczty głosowej 

jako wiadomości MMS.  
 
4. Warunkiem koniecznym korzystania z Poczty głosowej MMS-em jest aktywacja 

usługi przez Obsługę Klienta oraz aktywna poczta głosowa. 
  
5. W ramach promocji Poczta głosowa MMS-em korzystanie z Usługi jest bezpłatne. 
 
6. Usługa Poczta głosowa MMS-em przesyła uŜytkownikowi nowe wiadomości głosowe 

z Poczty głosowej w postaci wiadomości MMS (wiadomość załączona jest w postaci 
pliku dźwiękowego). UŜytkownik Usługi nie otrzymuje  powiadomień o nowych 
wiadomościach na poczcie głosowej przez SMS.  

 
7. Otrzymanie wiadomości MMS w usłudze Poczty głosowej MMS-em na terenie Polski 

jest bezpłatne (poza Polską opłaty zgodne Cennikiem – usługi w roamingu).  
 
8. Kopie wiadomości otrzymanych w postaci wiadomości MMS znajdują się w skrzynce 

Poczty Głosowej jako wiadomości odsłuchane.  
 
9. Wiadomość MMS będzie zawierała informację o numerze, z którego pozostawiono 

wiadomość (jeśli nie jest zastrzeŜony), dacie i godzinie nagrania wiadomości, 
długości wiadomości oraz wiadomość głosową  jako załącznik audio. 

 
10. Maksymalna wielkość otrzymanego MMSa w sieci PLAY to 300kB. Jeśli nagranie z 

Poczty głosowej przekroczy 300kB nie zostanie załączone do wiadomości MMS 
(uŜytkownik Usługi otrzyma MMS bez załącznika, wiadomość moŜe odsłuchać 
dzwoniąc na Pocztę głosową).  

 
11. W przypadku problemów technicznych z doręczeniem wiadomości MMS, uŜytkownik 

Usługi otrzyma wiadomość SMS z informacją o nowych wiadomościach na poczcie. 
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12. W roamingu usługa będzie dostępna tylko w krajach, w których moŜliwe jest 
odbieranie wiadomości MMS  
(http://webb.playmobile.pl/_files/Roaming_tabela_Play.pdf). 
Otrzymanie wiadomości MMS w roamingu jest płatne według stawek roamingowych. 

 
13. Korzystanie z usługi oznacza akceptację regulaminu promocji. 
 
14. Czas trwania promocji – do odwołania. 
 
15. P4 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym 

czasie. Wszelkie zmiany staja się obowiązujące w momencie ich opublikowania na 
stronie www dotyczącej Usługi, o ile nie zastrzeŜono inaczej. 


