bDiscounts
Informacje o Partnerze:
Play to najszybciej rozwijająca się sieć komórkowa w Polsce. Z usług operatora korzysta już ponad
12 milionów Polaków. To firma najchętniej wybierana przez Klientów, którzy decydują się na zmianę
operatora. Usługa 4G LTE, uruchomiona w 2013 roku, obejmuje obecnie swoim zasięgiem ponad
75% populacji kraju.

Korzyści dla społeczności AIP i BL:
•
•
•

Preferencyjne warunki cenowe -abonament 29,90 pln netto miesięcznie
Nielimitowane połączenia i smsy do wszystkich sieci
Nielimitowany transfer danych

Warunki umowy
Ø
Ø
Ø

Czas trwania: 24 miesiące
Maksymalna liczba minut do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w ramach abonamentu: no limit
Cena SMS/MMS do wszystkich sieci komórkowych: 0 zł
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Ø
Ø
Ø
Ø

Roaming w UE – w ramach abonamentu
Cena SMS w roamingu w UE: 0 zł
Cena MMS w roamingu w UE: 0 zł
Cena minuty połączenia wykonanego w roamingu w UE : 0 zł
Cena minuty połączenia odebranego w roamingu w UE :0 zł
Transfer danych w roamingu UE – zgodnie z zasadami opisanymi poniżej
Możliwa cesja oraz przeniesienie numeru od innego operatora
Transfer danych w kraju: nielimitowany, pierwsze 10 GB w okresie rozliczeniowym z max prędkością, potem 1 Mb/s
Kwartalny system rozliczeń (z góry)
Możliwość kontynuowania umowy po zakończeniu okresu preinkubacji w AIP
Aktywacja usługi: 24,99 pln netto

Zasady przyznawania limitu GB - do wykorzystania w roamingu w UE:
1.
2.
3.
4.

limit GB przyznawany jest dla każdego okresu rozliczeniowego
korzystanie powoduje pomniejszenie krajowego pakietu danych
niewykorzystany limit GB nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy
po wykorzystaniu danego limitu GB w roamingu w UE:
- klient otrzyma wiadomość SMS
- nastąpi naliczenie opłat za korzystanie z transmisji danych w roamingu UE 0,04 zł/1 MB

bDiscounts
Jak skorzystać z usługi?
To proste! Wystarczy wysłać maila na play.partners@inkubatory.pl i zamówić dla siebie kartę SIM, podając Inkubator lub Business Link, w
którym chcecie ją odebrać.
Czas oczekiwania na odbiór karty sim to maksymalnie 5 dni roboczych.

Masz pytania?
Pisz śmiało na play.partners@inkubatory.pl
Pomożemy!

