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OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ „DODATKOWE 
GB ZA DOŁADOWANIA CYKLICZNE KARTĄ MASTERCARD” 
OBOWIĄZUJE OD 13.10.2017 R. DO ODWOŁANIA NA ZASADACH OPISANYCH PONIŻEJ: 

I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. Niniejsza Oferta Promocyjna „DODATKOWE GB ZA DOŁADOWANIA CYKLICZNE KARTĄ MASTERCARD ” (zwana dalej „Ofertą”) skierowana 

jest do Użytkowników ofert Play na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta, Play na Kartę Lubię to!, Formuła Play na Kartę, FORMUŁA MINI 

MAX na Kartę, Play Fresh, Play na Kartę Surf.  

2. Skorzystanie z promocji możliwe jest w terminie od  13.10.2017 do odwołania na zasadach opisanych poniżej. 

II. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERTY PROMOCYJNEJ „DODATKOWE GB ZA DOŁADOWANIA CYKLICZNE KARTĄ MASTERCARD” 

1. Oferta Promocyjna skierowana jest do osób, które wcześniej nie korzystały, a poczynając od dnia 13.10.2017 skorzystają z usługi  polega-

jącej na umożliwieniu zasilania (Doładowywania) kont telefonicznych rozliczanych w formie przedpłat oraz usługi zapamiętania danych, 

świadczonej przez PayU. Oferta Promocyjna dotyczy wyłącznie Doładowań dokonanych na www.doladowania.play.pl lub edoladowania-

play.pl.z obciążeniem karty płatniczej Mastercard. 

2. W okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownicy, po każdym zrealizowanym cyklicznym Doładowaniu konta kartą Ma-

stercard za pomocą www.doladowania.play.pl lub edoladowaniaplay.pl otrzymają dodatkowy pakiet GB (zwany dalej „Bonusem”). 

3. Bonus można wykorzystać na transmisję danych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej z pełną prędko-

ścią udostępnianą przez Operatora. 

4. Do momentu wykorzystani Bonusu , za korzystanie z transmisji danych w Strefie Euro naliczana jest stawka w wysokości 0,04 zł za 1MB 

(naliczanie co 100kB). Po wykorzystaniu Bonusu  za doładowanie, korzystanie z transmisji danych odbywa  się na zasadach określonych 

w cenniku oferty, z której korzysta Użytkownik  lub na zasadach określonych w odpowiednich warunkach Ofert Promocyjnych, jeśli Użyt-

kownik z takich korzysta 

5. W okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej uczestnicy, po każdym zrealizowanym cyklicznym Doładowaniu konta kartą Ma-

stercard na stronie www.doladowania.play.pl lub edoladowaniaplay.pl otrzymają Bonusy wg poniżej tabeli: 

Tabela nr 1: Bonusy w Ofercie Promocyjnej " DODATKOWE GB ZA DOŁADOWANIA CYKLICZNE  KARTĄ MASTERCARD"  

WARTOŚĆ DOŁADOWANIA CYKLICZNEGO BONUS ZA DOŁADOWANIE 

5-9 zł 500 MB 

10-24 zł 1 GB 

25 -49 zł 2 GB 

50 zł i więcej 5GB 

 

6. Bonus przyznawany jest w ciągu 24 godzin od momentu dokonania Doładowania. 

7. Bonus ważny jest 30 dni kalendarzowych od dnia jego przyznania. W przypadku Oferty Formuła MINI MAX na Kartę Bonus ważny jest do 

końca miesiąca kalendarzowego, w którym został przyznany. 

8. Opłata za przyznanie Bonusu zawarta jest w kwocie Doładowania konta Użytkownika.  

9. GB dostępne w ramach Bonusu są rozliczone w pierwszej kolejności przed Pakietem Złotówek, co oznacza, że zainicjowana transmisja 

danych obciąża w pierwszej kolejności Bonus, a po jego wykorzystaniu Pakiet Złotówek.  

10. Stan pozostałego do wykorzystania Bonusu można każdorazowo sprawdzić wybierając na klawiaturze telefonu bezpłatny kod *108# lub 

*107# dla oferty Play na Kartę Lubię to! i Play na Kartę Surf, następnie zatwierdzając odpowiedni kod przyciskiem nawiązywania połączenia 

lub w indywidualnym koncie Klienta w Play24. 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej uczestnicy nie mogą korzystać z  Oferty promocyjnej „15% EKSTRA ZA DOŁADO-

WANIE PRZEZ WWW.DOLADOWANIA.PLAY.PL I EDOLADOWANIAPLAY.PL”  

2. Skorzystanie z niniejszej Promocji nie wyklucza się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba, że warunki czy regulaminy promocji informują 

o zasadach wykluczenia. Przyznany Bonus nie wpływa na Okres ważności połączeń wychodzących lub przychodzących.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami Oferty Promocyjnej, zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Regulaminu 

Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz w Cenniku Oferty Play na Kartę, Cenniku Oferty Play 

na Kartę Rok Ważności Konta i Cenniku Oferty Play na Kartę Lubię to!, Cenniku Oferty Formuła Play na Kartę, Cenniku Oferty FORMUŁA 

MINI MAX na Kartę, Cenniku Oferty Play Fresh, Play na Kartę Surf.  

http://www.doladowania.play.pl/
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4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w 

dokumentach wskazanych w pkt. 2 powyżej, chyba, że niniejsza Oferta Promocyjna wyraźnie stanowi inaczej.  

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyny, z 

zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika. Informacja o zmianie lub 

odwołaniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 2 

niniejszej Oferty Promocyjnej, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.  

7. Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile 

nie wskazano inaczej. 


