Regulamin Promocji:
„Pierwszy bilet za 1 grosz w SkyCash”
Ten regulamin obowiązuje od 1 do 30 września 2020 roku.

I.

Kto i jak może skorzystać z promocji
Z promocji możesz skorzystać jeżeli:
1.1. korzystasz z oferty abonamentowej w Play albo w Red Bull MOBILE i masz aktywną kartę SIM,
1.2. dokonujesz po raz pierwszy zakupu biletu komunikacji miejskiej lub biletu parkingowego w
aplikacji mobilnej SkyCash korzystając z usługi „Zapłać z Play” albo dokonujesz zakupu biletu
komunikacji miejskiej lub biletu parkingowego w aplikacji mobilnej SkyCash korzystając z usługi
„Zapłać z Play” po raz kolejny, ale twój ostatni zakup takiego biletu z wykorzystaniem usługi
„Zapłać z Play” miał miejsce przed 1 września 2019r.

II. Ogólne warunki promocji
W ramach promocji „Pierwszy bilet za 1 grosz w SkyCash” otrzymasz zniżkę do 10 zł na dowolnie
wybrany bilet komunikacji lub bilet parkingowy w aplikacji SkyCash, który zakupisz z
wykorzystaniem usługi „Zapłać z Play”.
Zniżkę przyznamy na pierwszy pojedynczy zakup biletu komunikacji miejskiej lub parkingowego dla
jednego numeru telefonu (MSISDN) w czasie trwania promocji tj.: od 1 do 30 września 2020 roku.
Zniżka jest przyznawana jednorazowo w okresie promocji na pierwszy pojedynczy bilet komunikacji
miejskiej lub parkingowy o dowolnej wartości, będącej w przypadku biletów komunikacji miejskiej
sumą wartości biletu i prowizji operatora, a w przypadku biletu parkingowego wartością pierwszego
parkowania.
Z promocji możesz skorzystać tylko raz dla jednego numeru telefonu (MSISDN), osobno dla zakupu
biletu komunikacji miejskiej i biletu parkingowego.

III. Opłaty
W aplikacji SkyCash zobaczysz pełną cenę wybranego biletu.
Po zakupie otrzymasz wiadomość SMS z potwierdzeniem zakupu biletu w promocyjnej cenie.
Na fakturze uwzględnimy zniżkę do 10 zł dla pierwszego biletu, który kupiłeś z wykorzystaniem usługi
„Zapłać z Play”, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w pkt I ppkt 1.2.
Naliczamy opłaty w następujący sposób:
4.1. jeżeli cena biletu jest równa bądź niższa 10 zł – na fakturze zobaczysz cenę biletu w wysokości
1 grosz;
4.2. jeżeli cena biletu jest wyższa niż 10 zł – na fakturze zobaczysz cenę biletu pomniejszoną o 10
zł.

IV. Dodatkowe informacje o promocji
W ramach promocji „Pierwszy bilet za 1 grosz w SkyCash” możesz kupić dowolny bilet komunikacji
miejskiej lub bilet parkingowy w aplikacji SkyCash o dowolnej wartości. W celu skorzystania z
promocji wejdź do aplikacji SkyCash i wybierz bilet, który chcesz zakupić. W kolejnym kroku wybierz
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metodę „Zapłać z Play”, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami w celu dodania metody
płatności „Zapłać z Play”. Jeśli wcześniej aktywowałeś usługę „Zapłać z Play” na koncie w aplikacji
SkyCash, a nie dokonywałeś żadnych zakupów z użyciem tej metody przejdź od razu do zakupu
wybranego biletu. Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji SkyCash pobierz ją za darmo z Google
Play lub App Store i zarejestruj w niej konto podając numer w Play na abonament.
W przypadku zakupu biletu parkingowego konieczne jest wcześniejsze aktywowanie usługi „Mobilny
Parking” zgodnie z informacjami podanymi w aplikacji mobilnej SkyCash.
W kwestiach nieuregulowanych przez ten Regulamin mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia Regulaminu Usługi „Zapłać z Play – Zakupy Mobilne”.
Regulamin promocji „Pierwszy bilet za 1 grosz w SkyCash” oraz Regulamin Usługi „Zapłać z Play –
Zakupy Mobilne” znajdziesz na stronie www.play.pl/dcb
Wszystkie ceny w tym regulaminie podaliśmy w złotych polskich (zł). Ceny zawierają podatek od
towarów i usług (VAT).
Organizatorem promocji jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowa 7.
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