
 

 

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ RED BULL MOBILE ENERGY NA 
CZAS NIEOKREŚLONY Z PAKIETEM MIESIĄC BEZ LIMITÓW 
OBOWIĄZUJE OD DN. 17.07.2015 R. DO ODWOŁANIA ZMIENIONY 26.01.2016 R. 

 

I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać: 

1.1. Osoby, które w okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej tj. od 17.07.2015 r. do odwołania zawrą w Punkcie Sprzedaży 

P4, Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas nieokreślony w ramach oferty Red Bull MOBILE Energy na abona-

ment. 

1.2. Dotychczasowi Abonenci taryf RBM 66, RBM 88, RBM NO LIMITS II i Red Bull MOBILE Energy, którzy zawrą w Punkcie Sprzedaży P4, 

aneks do Umowy na czas nieokreślony w ramach oferty „Red Bull MOBILE Energy na abonament” zgodnie z warunkami opisanymi w 

ust. VII niniejszego regulaminu. 

1.3. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest także dla Użytkowników korzystających z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych 

przez P4 i utrzymujących w dniu zawarcia Umowy na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej okres ważności połączeń wychodzą-

cych, którzy w okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej przejdą ze swoim Numerem MSISDN (numerem telefonu) na 

ofertę abonamentową i zawrą z P4 Umowę w formie pisemnej na czas nieokreślony w ramach oferty Red Bull MOBILE Energy na 

Abonament na czas nieokreślony w Punkcie Sprzedaży P4. 

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonentowi nie przysługuje prawo do zakupu Telefonu w promocyjnej cenie określonej w Cenniku 

Telefonów w Ofercie Red Bull MOBILE Energy. 

3. W celu zawarcia Umowy w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej należy wyrazić zgodę na utrwalenie przez P4 obrazu swojego dokumentu 

tożsamości oraz na przetwarzanie przez P4 danych w nim zawartych (łącznie z wizerunkiem i rysopisem). W przypadku braku takiej zgody 

zawarcie Umowy będzie możliwe tylko i wyłącznie w ramach Cennika (oferta podstawowa). 

 

II. PODSTAWOWE WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 

Tabela nr 1: Tabela nr 1: 

  
OFERTA 

RBM ENERGY NACZAS 

NIEOKREŚLONY 

 
SZCZEGÓŁY 

1. Abonament po uwzględnieniu wszystkich rabatów 9 PLN nie dotyczy 

2. Rabat podstawowy 81,081081% ust. III pkt 1 poniżej 

3. Rabat za aktywną e-fakturę i terminową płatność 5 PLN ust. III pkt 2 poniżej 

4. Dostęp do Świata Red Bulla w ramach Abonamentu ust. III pkt 3 poniżej 

5. Usługa „Miesiąc bez limitów”: nielimitowane minuty do wszystkich kra-
jowych sieci, SMSy, i MMSy oraz 2 GBInternetu. 

30 PLN ust. IV poniżej 

6. Pakiet 3 GB za darmo w ramach Abonamentu ust. V poniżej 

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej opłata aktywacyjna wynosi 49 PLN. W przypadku Abonentów o których mowa w ust I pkt. 1.2. opłata akty-

wacyjna nie jest pobierana. 

III. SZCZEGÓŁY OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. Szczegóły dotyczące rabatu na Abonament (Tabela nr 1, pkt 2): 

1.1.  Rabat na Abonament w wysokości 81,081081% naliczany jest od kwoty Abonamentu (74 PLN zgodnie z Cennikiem Oferty Red Bull 

MOBILE Energy) przez cały okres obowiązywania Umowy. 

1.2. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN (numeru telefonu) lub nastąpiło 

rozpoczęcie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na zmienionych warunkach Umowy, kwota Abonamentu naliczana jest propor-

cjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego i pomniejszona o rabat w wysokości 81,081081% 

1.3. Przyznawany rabat dotyczy tylko opłaty za Abonament. Wszystkie opłaty poza Abonamentem będą naliczane zgodnie z Cennikiem 

Oferty Red Bull MOBILE Energy. 



 

 

2. Szczegóły dotyczące rabatu za aktywną e-fakturę i terminową płatność (Tabela nr 1, pkt 3): 

2.1.  Z zastrzeżeniem  pkt  2.2  poniżej,  dodatkowy  rabat  na  Abonament  jest  przyznawany  w  odniesieniu  do     każdego 

następnego Okresu Rozliczeniowego przez cały Okres Umowy zawartej na czas nieokreślony. Dla naliczenia rabatu konieczne jest 

łączne spełnienie następujących warunków: 

a. posiadanie aktywnej e-faktury 

b. dokonanie terminowej płatności należności wynikających z Rachunku Telekomunikacyjnego za poprzedni Okres Rozliczeniowy. 

Przez terminowa płatność należy rozumieć uznanie rachunku bankowego Operatora kwotą należności najpóźniej w ostatnim 

dniu płatności określonym w Rachunku Telekomunikacyjnym. 

2.2. Pierwszy dodatkowy rabat w wysokości 5 PLN przyznawany jest w odniesieniu do sumy kwot Abonamentów za dwa pierwsze Okresy 

Rozliczeniowe, uwidocznionej na pierwszym Rachunku Telekomunikacyjnym. Przyznanie rabatu za ten okres nie jest uzależnione od 

spełnienia warunku polegającego na terminowej płatności. 

2.3. Dodatkowy rabat dotyczy tylko opłaty za Abonament. Wszystkie opłaty poza Abonamentem będą naliczane zgodnie z Cennikiem 

Oferty Red Bull MOBILE Energy. 

2.4. Dodatkowy rabat z tytułu wyboru e-faktury jest zawsze naliczany po rabacie na Abonament opisanym w ust. III pkt 2 niniejszej Oferty   

Promocyjnej. 

2.5. W przypadku aktywacji elektronicznej faktury (e-faktura) podczas trwania Umowy dodatkowy rabat nie zostanie naliczony przy ko-

lejnym Okresie Rozliczeniowym, jeżeli Abonent nie dokona aktywacji e-faktury maksimum pięć dni przed końcem Okresu Rozlicze-

niowego. 

2.6. Jeżeli aktywacja elektronicznej faktury nastąpi później niż piątego dnia przed końcem Okresu Rozliczeniowego, usługa e- faktura 

zostanie włączona, natomiast rabat 5 PLN z VAT zostanie przyznany w drugim, kolejnym Okresie Rozliczeniowym. 

2.7. W przypadku rezygnacji z elektronicznej faktury, klient traci prawo do korzystania z dodatkowego rabatu w Okresie Rozliczeniowym 

następującym po Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła dezaktywacja elektronicznej faktury. 

2.8. W przypadku nieuiszczenia należności wynikającej z Rachunku Telekomunikacyjnego w terminie określonym w Rachunku Telekomu-

nikacyjnym, Abonent może utracić dodatkowy rabat w kolejnym Okresie Rozliczeniowym, przypadającym po terminie płatności. 

Dodatkowy rabat może zostać ponownie przyznany, jeżeli płatność należności za kolejny Okres Rozliczeniowy zostanie uiszczona w 

terminie – w takim przypadku przyznanie dodatkowego rabatu następuje w odniesieniu do kolejnego Okresu Rozliczeniowego. 

3. Szczegóły dotyczące rabatu za aktywną e-fakturę i terminową płatność (Tabela nr 1, pkt 3): 

3.1. Z zastrzeżeniem ust. III pkt 3.4. niniejszej Oferty Promocyjnej usługa Dostęp do Świata Red Bulla (m.redbullmobile.pl) zapewnia nieo-

graniczony dostęp do portalu m.redbullmobile.pl w przypadku każdej usługi - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach trans-

feru danych za pośrednictwem i w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej, przy wykorzystaniu ustawień APN (z wyjątkiem APN mms i 

rbmmms). 

3.2. Opłata za korzystanie z usługi Dostęp do Świata Red Bulla zawarta jest w kwocie Abonamentu. 

3.3. Z zastrzeżeniem ust. III pkt 3.4. poniżej, korzystanie z usługi nie pomniejsza limitu  transferu danych z pakietów danych jeżeli zostały 

aktywowane przez Abonenta. 

3.4. W ramach usługi P4 zapewnia nieograniczony dostęp do komponentów własnych portalu m.redbullmobile.pl, co oznacza, że transmi-

sja danych poza transmisją danych na komponentach własnych portalu będzie pomniejszać limit transferu danych z pakietów danych, 

jeżeli zostały aktywowane przez Abonenta. Powyższe dotyczy w szczególności linków przekierowujących na inne strony, wszelkich  

elementów, które korzystają z protokołów szyfrowania (między innymi SSL) na przykład w celu autoryzacji Abonenta oraz korzystania 

z publicznych i niepublicznych serwerów Proxy, które agregują ruch internetowy w celu poddania ich kompresji (między innymi Opera 

Mini lub BlackBerry) lub podobnych operacji przekierowujących ruch. Przez określenie „nieograniczony dostęp” należy rozumieć moż-

liwość korzystania z zawartości serwisu poprzez dowolny telefon komórkowy posiadający funkcjonalność obsługi serwisu. 

3.5. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym usługa jest przyznawana w ciągu 24 godzin od momentu, w którym nastąpiła akty-

wacja Numeru MSISDN lub nastąpiło rozpoczęcie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na zmienionych warunkach Umowy. 

3.6. W związku z tym, że po wykorzystaniu pakietu danych, jeżeli został aktywowany przez Abonenta, prędkość transferu danych ulega 

istotnemu zmniejszeniu, również korzystanie z usług usługi opisanej w niniejszym punkcie odbywa się z istotnie ograniczoną prędko-

ścią transferu danych - maksymalnie do 8 kb/s. 

IV. USŁUGA MIESIĄC BEZ LIMITÓW 

4. Elementem Oferty Promocyjnej jest usługa „Miesiąc bez limitów” obejmująca: 

a. pakiet 44640 minut do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych i 

stacjonarnych (z wyłączeniem P4), realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej, 

b. pakiet 2678400 SMS-ów/MMS-ów do wszystkich krajowych sieci komórkowych, możliwych do wykorzystania na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej; 

c. pakiet 2 GB na transmisję danych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej, przy 

wykorzystaniu ustawień APNinternet. 

2. Cena usługi wynosi 30 zł za każdy Okres Rozliczeniowy i jest wliczona w cenę Abonamentu. 

3. Dezaktywacja usługi Miesiąc bez limitów nie jest możliwa. 

4. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym kwota opłaty za usługę oraz liczba minut, SMS-ów/MMS-ów i MB będzie 
pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca Okresu Rozliczeniowego. 

5. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

6. Pakiety będą przyznawane automatycznie, pierwszego dnia każdego następnego Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 00:00 a 
01:00 oraz naliczana będzie opłata zgodnie z Tabelą nr 1. 

7. Aby sprawdzić stan minut w pakiecie należy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *102.Wpisując powyższy kod Abonent 

otrzyma informację dotyczącą stanu minut z pakietu oraz innych pakietów minut jeżeli były one aktywowane przez Abonenta. 

8. Aby sprawdzić stan MB w pakiecie należy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *106. Wpisując powyższy kod Abonent 



 

 

otrzyma informację dotyczącą stanu MB z pakietu oraz innych pakietów MB jeżeli były one aktywowane przez Abonenta. 

9. Aby sprawdzić stan SMS-ów/MMS-ów w pakiecie należy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *104. Wpisując powyższy 

kod Abonent otrzyma informację dotyczącą stanu pakietu SMS-ów/MMS-ów oraz innych pakietów SMS-ów/MMS-ów jeżeli były one ak-

tywowane przez Abonenta Korzystanie z internetu w ramach usługi odbywa się z prędkością od 8 kb/s do 15 Mb/s dla pobieranych danych 

oraz od 8 kb/s do 5 Mb/s dla wysyłanych danych. 

10. Rzeczywista prędkość przesyłania danych zależy od szeregu czynników takich jak m.in. obciążenie stacji bazowej, rodzaj technologii 

wspieranej przez telekomunikacyjne urządzenie końcowe, z którego korzysta Abonent, siła odbieranego sygnału, ukształtowanie terenu 

oraz warunki atmosferyczne. 

11. Po wykorzystaniu limitu transmisji danych dostępnego w ramach usługi „Miesiąc bez limitów” oraz pakietu 3 GB za darmo, do czasu przy-

znania kolejnego pakietu nie jest naliczana opłata za transmisję danych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Teleko-

munikacyjnej, przy wykorzystaniu ustawień APN (z wyjątkiem APN mms i rbmmms), a prędkość transmisji danych ulega zmniejszeniu 

iwynosi maksymalnie do 8 kb/s. 

12. Operator informuje, że ze względów technologicznych może czasowo lub na stałe znieść ograniczenie prędkości transmisji. W takim przy-

padku maksymalną możliwą prędkość przesyłania danych wyznacza dostępna w danej lokalizacji technologia transmisji mobilnej wyko-

rzystywana przez Operatora, przy czym rzeczywista prędkość przesyłania danych zależy od szeregu czynników, w tym wymienionych  w 

pkt. 10 powyżej. 

 

V.  USŁUGA 3 GB ZADARMO 
1. W ramach Abonamentu Abonent otrzymuje cykliczną usługę obejmującą pakiet danych o wysokości 3GB przyznawany przez cały okres 

trwania Umowy, do wykorzystania na transmisję danych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4, 

przy wykorzystaniu ustawień APN rbm internet lub APN Internet (zwaną dalej „pakietem 3 GB za darmo”). 

2. Dezaktywacja pakietu 3 GB za darmo nie jest możliwa. 

3. Pakiet 3 GB za darmo przyznawany jest każdego pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 

4. Abonent może mieć aktywny tylko jeden pakiet danego rozmiaru w tym samym czasie. Możliwe jest natomiast jednoczesne posiadanie 

różnych pakietów o różnych rozmiarach. Środki przyznawane w ramach poszczególnych pakietów sumują się. 

5. Rozliczanie jednostek w ramach pakietu 3GB za darmo jest dokonywane co 100 kB (za każde rozpoczęte 100 kB transmisji danych). 

6. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z pakietu 3 GB za darmo nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

7. Aby  sprawdzić  stan  wykorzystania  pakietu  3  GB  za  darmo  Abonent  powinien  wybrać  i  zatwierdzić  na  klawiaturze  telefonu   kod 

*111*620*4# 

8. Korzystanie z Internetu w ramach usługi odbywa się z prędkością od 8 kb/s do 15 Mb/s dla pobieranych danych oraz od 8 kb/s do 5 Mb/s 

dla wysyłanych danych. Rzeczywista prędkość przesyłania danych zależy od szeregu czynników takich jak m.in. obciążenie stacji bazowej, 

rodzaj technologii wspieranej przez telekomunikacyjne urządzenie końcowe, z którego korzysta Abonent, siła odbieranego sygnału, 

ukształtowanie terenu oraz warunki atmosferyczne. Rzeczywista prędkość przesyłania danych zależy od szeregu czynników takich jak 

m.in. obciążenie stacji bazowej, rodzaj technologii wspieranej przez telekomunikacyjne urządzenie końcowe, z którego korzysta Abo-

nent, siła odbieranego sygnału, ukształtowanie terenu oraz warunki atmosferyczne. 

9. Po wykorzystaniu limitu transmisji danych dostępnego w ramach pakietu 3 GB za darmo oraz usługi „Miesiąc bez limitów”, do czasu przy-

znania kolejnego pakietu nie jest naliczana opłata za transmisję danych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Teleko-

munikacyjnej, przy wykorzystaniu ustawień APN (z wyjątkiem APN mms i rbmmms), a prędkość transmisji danych ulega zmniejszeniu i 

wynosi maksymalnie do 8 kb/s. 

10. Operator informuje, że ze względów technologicznych może czasowo lub na stałe znieść ograniczenie prędkości transmisji. W takim przy-

padku maksymalną możliwą prędkość przesyłania danych wyznacza dostępna w danej lokalizacji technologia transmisji mobilnej wyko-

rzystywana przez operatora, przy czym rzeczywista prędkość przesyłania danych zależy od szeregu czynników, w tym wymienionych  w 

pkt 8. 

11. Aby przywrócić pełną prędkość transmisji danych po wykorzystaniu środków w pakiecie należy: 

a. odczekać do końca bieżącego Okresu Rozliczeniowego. Z początkiem kolejnego Okresu Rozliczeniowego zostanie 

przyznany nowy pakiet oraz odnowiona pełna prędkość. 

b. aktywować inny pakiet (jeżeli Abonent korzysta tylko z jednego pakietu) 
 

VI. PRZENOSZENIE NUMERU (MNP) 
1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby, które przeniosą swój numer telefonu („Numer Telefonu”) z innej sieci do Sieci 

Telekomunikacyjnej P4 i zawrą z P4 Umowę na czas nieokreślony w ramach Oferty Red Bull MOBILE Energy na abonament na czas nieo-
kreślony z pakietem opcjonalnym miesiąc bez limitów. 

2. W przypadku osób, które jednocześnie złożą wniosek o przeniesienie Numeru Telefonu od swojego dotychczasowego operatora do Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 i zawrą z P4 Umowę na czas nieokreślony w ramach Oferty Red Bull MOBILE Energy na czas nieokreślony z 8 GB i 
nielimitowanymi rozmowami, SMS, MMS do wszystkich z uwzględnieniem niniejszej Oferty Promocyjnej, zastosowanie mają niżej opisane 
zasady. 

3. Wraz z zawarciem Umowy, Abonent otrzymuje Kartę SIM/USIM z przydzielonym z zakresu numeracyjnego Operatora Numerem MSISDN 
zwanym dalej „Numerem Tymczasowym”, na którym są świadczone Usługi Telekomunikacyjne w ramach taryfy tymczasowej. Maksy-
malny Okres obowiązywania taryfy tymczasowej wynosi: 

3.1. 14 dni od dnia zawarcia Umowy w przypadku gdy usługi na Numerze Telefonu świadczone były w ramach usługi przedpłaconej 

(prepaid) niezależnie od podmiotu przenoszącego Numer Telefonu 

3.2. Wszelkie benefity opisane w niniejszym regulaminie nie są przyznawane; 

3.3. Ewentualne użycie rozliczane jest zgodnie z Cennikiem Oferty Red Bull MOBILE Energy za wyjątkiem Usług Telekomunikacyjnych 

opisanych w tabeli poniżej. 

3.4. W ramach taryfy tymczasowej, Abonentowi przyznawana jest usługa „Nielimitowane GB”, zgodnie Tabelą nr 2 powyżej. Dzięki 

usłu- dze Abonent korzysta z Internetu bez limitu transmisji danych. 



 

 

3.5. Pakiet internet może być wykorzystany na transmisję danych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Teleko-

muni- kacyjnej, przy wykorzystaniu ustawień APN. 

3.6. Operator dokłada wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia jak najlepszej jakości połączenia transmisji danych dla klientów 

P4. Przez jakość rozumie się tu stabilność połączenia z siecią, prędkość transmisji     wysyłania i pobierania danych. W ramach 

usługi 

„Nielimitowane GB”, w danym Okresie Rozliczeniowym Operator obniża prędkość transmisji danych po przekroczeniu 10 GB 

transmisji danych. W takim przypadku do końca Okresu Rozliczeniowego Abonent będzie miał możliwość korzystania z transmisji 

danych z największą prędkością, jaka jest możliwa do osiągnięcia w danych warunkach technicznych, jednakże nie większą niż 1 Mb/s 

(górna granica prędkości) w przypadku danych pobieranych, oraz nie więcej niż 384 kbit/s (górna granica prędkości) w przypadku 

danych wysyłanych. 

Tabela 2. Ceny Usług Telekomunikacyjnych w ramach taryfy tymczasowej 
 

LP USŁUGI CENA 

1. Połączenie głosowe do wszystkich krajowych operatorów (rozliczanie sekundowe) NIELIMITOWANE 

2. SMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych (SMS standardowy) NIELIMITOWANE 

3. MMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych (MMS standardowy) NIELIMITOWANE 

4. Pakiet Internet NIELIMITOWANE GB 

 
4. Abonent będący konsumentem ma możliwość korzystania z taryfy tymczasowej do momentu przeniesienia Numeru Telefonu ale nie dłużej 

niż przez maksymalny okres jej obowiązywania. 
5. Abonent nie będący konsumentem ma możliwość korzystania z taryfy tymczasowej do momentu przeniesienia Numeru Telefonu ale nie 

dłużej niż przez maksymalny okres jej obowiązywania. 

6. Z dniem przeniesienia Numeru Telefonu od swojego dotychczasowego operatora, Usługi Telekomunikacyjne świadczone są na tym nume-
rze zgodnie z Cennikiem oraz regulaminem niniejszej Oferty Promocyjnej (wszystkie benefity zostają uruchomione), a Numer Telefonu 
staje się automatycznie Numerem MSISDN, a więc Numerem Telefonu Abonenta w Sieci Telekomunikacyjnej P4 przypisanym do Karty 
SIM/USIM. 

7. W przypadku gdy nie dojdzie do przeniesienia Numeru Telefonu w ciągu 14/90/120 dni od dnia zawarcia Umowy z przyczyn niezależnych 
od P4, od 15/91/121 dnia Usługi Telekomunikacyjne będą świadczone dalej na Numerze Tymczasowym zgodnie z Cennikiem Oferty Red  
Bull MOBILE Energy oraz regulaminem niniejszej Oferty Promocyjnej. Jeżeli przeniesienie Numeru Telefonu nastąpi nie później niż do 12 
miesięcy od podpisania umowy, świadczenie Usług Telekomunikacyjnych będzie kontynuowane na przeniesionym Numerze Telefonu. 

8. W przypadku nie przeniesienia Numeru Telefonu w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przydzielony przez P4 Numer Tymcza- 
sowy staje się numerem docelowym. 

9. Z dniem przeniesienia Numeru Telefonu od swojego dotychczasowego operatora, Usługi Telekomunikacyjne świadczone są na tym nu-me- 
rze zgodnie z Cennikiem oraz regulaminem niniejszej Oferty Promocyjnej (wszystkie benefity zostają uruchomione), a Numer Telefonu 
staje się automatycznie Numerem MSISDN, a więc Numerem Telefonu Abonenta w Sieci Telekomunikacyjnej P4 przypisanym do Karty 
SIM/USIM. 

10. W przypadku, gdy nie dojdzie do przeniesienia Numeru Telefonu w ciągu 190 dni od dnia zawarcia Umowy z przyczyn niezależnych od P4, 
a wcześniej nie nastąpiło zdarzenie opisane w ust IV pkt 4 niniejszego regulaminu, odpowiednio od 15/91/191 dni, Usługi Telekomunikacyjne 
będą świadczone dalej na Numerze Tymczasowym zgodnie z Cennikiem Oferty Red Bull MOBILE Energy na abonament oraz regulaminem 
niniejszej Oferty Promocyjnej. Jeżeli przeniesienie Numeru Telefonu nastąpi nie później niż do 12 miesięcy od podpisania umowy, świad-
czenie Usług Telekomunikacyjnych będzie kontynuowane na przeniesionym Numerze Telefonu. 

11. W przypadku nie przeniesienia Numeru Telefonu w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przydzielony przez P4 Numer Tymcza- 
sowy staje się numerem docelowym. 

12. Na wyraźne zlecenie Abonenta, P4 może rozpocząć świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej na 
Numerze Tymczasowym 

 

VII. PRZEDŁUŻENIE UMÓWY 

1.  Z niniejszej Oferty Promocyjnej przy przedłużaniu okresu obowiązywania Umowy może skorzystać Abonent, który na dzień zawarcia 

aneksu do Umowy, uregulował wszystkie wymagalne należności wobec P4 wynikające z Rachunków Telekomunikacyjnych oraz otrzymał 

zgodę P4 na skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej. 

2. W przypadku, gdy aneks został zawarty do Umowy na czas nieokreślony, termin obowiązywania aneksu liczony jest od pierwszego dnia 

Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiło zawarcie aneksu do ostatniego dnia Okresu 

Rozliczeniowego, w którym upływa ostatni dzień Okresu Zastrzeżonego. Dzień ten wskazany jest na formularzu aneksu. 

3. W przypadku, gdy aneks został zawarty do Umowy na czas określony, termin obowiązywania aneksu liczony jest od dnia następującego 

po ostatnim dniu obowiązywania Umowy do ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym to Okresie Rozliczeniowym upływa 

ostatni dzień Okresu Zastrzeżonego określonego aneksem. Dzień ten wskazany jest na formularzu aneksu. 

4. Postanowienia aneksu wchodzą w życie w terminie 10 dni roboczych od daty jego zawarcia. O wejściu w życie postanowień aneksu 

Opera- tor poinformuje Abonenta za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej SMS. 

5. Wraz z wejściem w życie postanowień aneksu przepadają wszelkie pakiety internetowe, minut lub SMS, rabaty, środki z Pakietu Złotówek 

w przypadku  Abonentów  oferty typu  mix,  uprawnienia  lub  usługi uzyskane przez  Abonenta  na  podstawie dotychczasowych Ofert 

Promocyjnych chyba że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej lub usługi przyznane w drodze indywidualnych ustaleń z P4. 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. PRZEDŁUŻENIE UMÓWY 
1. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba że inne Oferty Promocyjne stanowią inaczej. 

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

odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zo- 

stanie opublikowana na stronie internetowej www.redbullmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w 
Cenniku Oferty Red Bull MOBILE Energy oraz Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik Oferty Red Bull MOBILE Energy i Regulamin 
Oferty Promocyjnej Red Bull na czas nieokreślony z pakietem miesiąc bez limitów oraz Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 
P4 Sp. z o.o. dla Abonentów. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami dokumentów wymienionych w ust. V 
pkt 3 i 4 powyżej, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

6. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie 
wskazano inaczej. 

7. Wraz z przejściem numeru telefonu na ofertę abonamentową Użytkowników, korzystających z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez 
P4 w formie przedpłaconej (pre-paid) przez co najmniej 3 miesiące i utrzymujących w dniu zawarcia Umowy na podstawie niniejszej Oferty Pro-
mocyjnej Okres ważności połączeń wychodzących, przepadają wszelkie pakiety internetowe, minut lub SMS, rabaty, środki z Pakietu Złotówek 
uzyskane przez Użytkownika na podstawie dotychczasowych Ofert Promocyjnych lub usługi przyznane w drodze indywidualnych ustaleń z P4. 

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

9. Nazwa Oferty Promocyjnej uwidaczniana na Umowie bądź aneksie do Umowy to RBM Energy SIM Only z pakietem 3 GB i pakietem Miesiąc Bez 
Limitów.  

 

 

http://www.redbullmobile.pl/
http://www.redbullmobile.pl/
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