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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ – „PROMOCJA DLA
WIELKIEJ BRYTANI I GIBRALTARU”
Obowiązuje od 23.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

I.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ

1.
2.

Oferta promocyjna „Promocja dla Wielkiej Brytanii i Gibraltaru” dalej zwana (,,Ofertą Promocyjną”) przeznaczona jest dla
Użytkowników korzystających z Oferty Fakt Mobile (,,Użytkownicy”).
Oferta Promocyjna obowiązuje od 23 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. lub do wcześniejszego odwołania.

II.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERTY PROMOCYJNEJ

1.

W ramach Oferty Promocyjnej opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze są rozliczane
zgodnie z następującymi stawkami:

Tabela nr 1 Roaming międzynarodowy w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze

Opłata
Minuta połączenia do Polski, wewnątrz Wielkiej Brytanii i Gibraltarze

0,39 PLN

Minuta połączenia do Strefy Euro

0,39 PLN

Minuta połączenia do Strefy 1

7 PLN

Minuta połączenia do Strefy 2

10 PLN

Minuta połączenia do Strefy 3

15 PLN

Minuta połączenia głosowego przychodzącego

0,39 PLN

SMS

0,25 PLN

MMS

0,45 PLN

Transmisja Danych (opłata za 1 GB, naliczanie co 1 kB)

29 PLN

2. Opłaty za międzynarodowe połączenia głosowe i połączenia wideo oraz międzynarodowe wiadomości SMS i MMS (realizowane z
Polski w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej) do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru rozliczane będą jak do Strefy Euro:

Kierunek
połączenia lub wiadomości międzynarodowej

Do Strefy Euro

Opłata za minutę połączenia
(naliczanie co 30 sekund)

Opłata za wiadomość
na numer międzynarodowy

Głosowego

Wideo

SMS

MMS

1,00 zł

2,00 zł

0,31 zł

3,00 zł
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2.

4.

Warunkiem korzystania z Oferty Promocyjnej jest utrzymywanie Okresu ważności połączeń wychodzących. Jeżeli Twój Okres
ważności połączeń wychodzących minie, nie wyłączymy Ci Oferty Promocyjnej. Jednak abyś mógł dalej z niej korzystać musisz
wykonać dowolne Doładowanie, które przywróci Okres ważności połączeń wychodzących.
Ofertę Promocyjną aktywujemy automatycznie dla wszystkich Użytkowników Oferty Fakt Mobile. Nie musisz podejmować w
związku z tym żadnych działań.
Opłaty w ramach oferty promocyjnej pobierane są z Pakietu Złotówek.

III.

DODATKOWE INFORMACJE

1.

Korzystanie z Oferty Promocyjnej nie ogranicza możliwości korzystania z innych usług oraz Ofert Promocyjnych, o ile
regulaminy innych usług lub Ofert Promocyjnych nie stanowią inaczej.
Korzystanie z Oferty Promocyjnejmożliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika włączonej usługi roamingu
międzynarodowego.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich
definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz Cenniku
Oferty Fakt Mobile. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami
Cennika Oferty Fakt Mobile lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników,
postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się:

3.

2.
3.

4.

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 pochodzącego 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 przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających
na podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działające 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 maszyny”
lub „maszyna do użytkownika”;
f. nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;
g. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego na masowym wykonywaniu
połączeń, w szczególności w przypadku automatycznej dystrybucji połączeń lub automatycznej interaktywnej obsługi
numeru wywołanego lub w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego w celu obsługi tego
ruchu lub przy wykorzystaniu 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 osiągnięciu efektu handlowego (zakaz dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz
innego przedsiębiorcy);
5.
6.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w ust.4 powyżej, Operator może zawiesić świadczenie
Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika;
Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl lub www.faktmobile.pl.
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