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Regulamin usługi 
„Prenumerata Kursy123 z Play” 

obowiązuje od 10 marca 2013 r. do odwołania 
 

§1 Informacje ogólne 

1. Usługa umożliwia prenumeratę treści (dostęp do kursów multimedialnych) umieszczonych 
w serwisie „Kursy123” znajdującym się pod adresem www.play.kursy123.pl i adresami 
poszczególnych kursów wskazanymi w §2.2  oraz w aplikacji mobilnej „Kursy123” dostępnej 
na system Android. 

2. Dostawcą kursów multimedialnych i świadczącym usługę drogą elektroniczną jest 
Funmedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-354), ul. Kiełczowska 70, REGON 
021130835, NIP 899-26-83-620, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000343034, kapitał zakładowy 100.000 zł.  

3. Dostęp do Usługi mają Abonenci, Abonenci korzystający z ofert typu Mix i Użytkownicy 
Sieci Telekomunikacyjnej P4 zwani dalej łącznie „użytkownikami”, z zastrzeżeniem pkt 4 
poniżej.  

4. Usługa nie dotyczy Usługi Telekomunikacyjnej dostępu do Internetu świadczonej przez P4 
(oferta Play Online i Play Online na Kartę).  

§2 Szczegóły dotyczące Usługi 

1. Użytkownik może uzyskać płatny dostęp do usługi „Kursy123 z Play” (zwanej dalej 
„Prenumeratą”), dzięki której będzie miał możliwość korzystania z serwisów webowych 
wskazanych w §2.2 oraz aplikacji mobilnej „Kursy123” dostępnej na system Android.  

2. Za pośrednictwem usługi Użytkownik może uzyskać dostęp do następujących rodzajów 
kursów :  

a) kurs języka angielskiego – dostępnego pod adresem http://angielski123.pl;  
b) kurs języka niemieckiego – dostępnego pod adresem http://niemiecki123.pl;  
c) kurs języka francuskiego – dostępnego pod adresem http://francuski123.pl; 
d) kurs języka hiszpańskiego – dostępnego pod adresem http://hiszpanski123.pl 
e) kurs języka włoskiego – dostępnego pod adresem http://wloski123.pl;  
f) kurs szybkiego czytania (serwis dostępny jest tylko w wersji webowej) – dostępnego 

pod adresem http://czytaj123.pl. 

2. W ramach wybranej przez siebie Prenumeraty użytkownik otrzymuje dostęp do treści za 
pośrednictwem wiadomości SMS (zwanej dalej „Przychodzącym SMS-em specjalnym”) co 7 
dni od momentu aktywacji Prenumeraty, co oznacza, że Prenumerata będzie włączona do 
czasu jej dezaktywacji. 

http://angielski123.pl/
http://niemiecki123.pl/
http://francuski123.pl/
http://hiszpanski123.pl/
http://wloski123.pl/
http://czytaj123.pl/
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3. Naliczenie opłaty za Przychodzący SMS specjalny nastąpi po doręczeniu wiadomości na 
Telefon użytkownika. W przypadku niedoręczenia Przychodzącego SMS-a specjalnego 
próby jego dostarczenia mogą być ponawiane do 15 dni.  

4. Z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego regulaminu, aktywacja Prenumeraty następuje, 
poprzez:  

4.1. wysłanie przez użytkownika SMS-a z telefonu o treści: 

- „START A” dla języka angielskiego;  
- „START N” dla języka niemieckiego;  
- „START W” dla języka włoskiego;  
- „START H” dla języka hiszpańskiego;  
- „START F” dla języka francuskiego;  
- „START C” dla kursu szybkiego czytania.  

 

na numer 604321 lub pod inny numer podany w materiałach marketingowych. Użytkownik 
otrzymuje w tym przypadku za pośrednictwem wiadomości SMS hasło jednorazowe do 
wprowadzenia w serwisie webowym, mobilnym lub aplikacji. Po wprowadzeniu poprawnego 
hasła Prenumerata zostaje aktywowana, a Użytkownik otrzymuje dostęp do zawartości 
serwisów. 

4.2 stronę www pod jednym z adresów wskazanych w pkt 2 lub jej mobilną wersję.  
Użytkownik po wprowadzeniu numeru telefonu otrzymuje za pośrednictwem wiadomości 
SMS hasło jednorazowe do wprowadzenia w serwisie webowym lub mobilnym. Po 
wprowadzeniu poprawnego hasła Prenumerata zostaje aktywowana, a Użytkownik otrzymuje 
dostęp do zawartości serwisów. 

4.3 aplikację mobilną „Kursy123” z wyłączeniem kursu szybkiego czytania. Użytkownik po 
wprowadzeniu numeru telefonu otrzymuje za pośrednictwem wiadomości SMS hasło 
jednorazowe, które wprowadzone zostaje do aplikacji mobilnej. Aktywacja usługi następuje 
po kliknięciu przycisku „Aktywuj”. 

4.4. Użytkownik może pobrać aplikację mobilną przez Sklep Google Play lub poprzez 
wysłanie darmowego SMS-a o treści PS na numer 321. W odpowiedzi na wysłany SMS 
Użytkownik otrzyma link do pobrania aplikacji. 

4.5. Po dokonaniu jednej z czynności opisanych w pkt 4.1 - 4.3 powyżej, na Telefon 
Użytkownika przesłany zostaje Przychodzący SMS specjalny. Aktywacja następuje w czasie 
24 godzin od dokonania jednej z czynności opisanych powyżej. W przypadku gdy użytkownik 
aktywuje Prenumeratę po raz pierwszy Przychodzący SMS specjalny nie jest przesyłany, a 
płatna aktualizacja Prenumeraty odbywa się po 7 dniach od dnia aktywacji, jeśli aktywacja 
jest pierwszą aktywacją na numerze telefonu podanym przez Użytkownika. 

5. Aktywacja Prenumeraty nie jest możliwa w roamingu międzynarodowym.  

6. Wysłanie SMS-a aktywującego Prenumeratę na numer 604321 lub na inny numer 
aktywujący prenumeratę „Kursy123 z Play” podany w materiałach marketingowych jest 
płatne jak za zwykły SMS wewnątrz Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zgodny z Cennikiem 
oferty, z której korzysta Użytkownik. 
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7. Wysokość opłaty za pojedynczy Przychodzący SMS specjalny, dostarczony na Telefon 
użytkownika w ramach Prenumeraty wynosi 4 zł netto (4,92 zł z VAT).  

8. Opłaty za Przychodzące SMS-y specjalne, które nie zostaną doręczone na Telefon 
użytkownika nie będą naliczane.  

9. W przypadku blokady połączeń wychodzących lub braku środków na koncie Prenumerata 
zostanie automatycznie dezaktywowana.  

10. Użytkownik może dezaktywować Prenumeratę poprzez wysłanie wiadomości SMS o 
treści:  

- „STOP A” dla języka angielskiego  
- „STOP N” dla języka niemieckiego  
- „STOP W” dla języka włoskiego  
- „STOP H” dla języka hiszpańskiego  
- „STOP F” dla języka francuskiego  
- „STOP C” dla kursu szybkiego czytania 

na numer 604321. 

Dezaktywacja następuje w czasie 24 godzin od wysłania wiadomości SMS. Dezaktywacja 
powoduje brak dostępu do serwisu webowego określonego kursu językowego, jego wersji 
mobilnej oraz dedykowanej aplikacji mobilnej. 

11. Dezaktywacja Prenumeraty nie jest możliwa w roamingu międzynarodowym.  

12. Opłata za wysłanie SMS-a dezaktywującego Prenumeratę na nr 604321 jest równa 
opłacie za SMS standardowy wewnątrz Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zgodna z Cennikiem 
oferty, z której korzysta Użytkownik.  

13. Po dezaktywacji Prenumeraty, Użytkownik może uruchomić ją ponownie na zasadach 
opisanych w § 2 pkt 4  niniejszego regulaminu.  

14. Użytkownik ma możliwość dezaktywacji wszystkich Prenumerat, które uruchomił w 
ramach innych Ofert Promocyjnych lub regulaminów usług, wysyłając wiadomość SMS o 
treści STOP pod numer 6000. Zwrotnie użytkownik otrzyma bezpłatną wiadomość SMS z 
potwierdzeniem wyłączenia wszystkich Prenumerat.  

15. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia, jakie Prenumeraty ma uruchomione, wysyłając 
wiadomość SMS o treści LISTA na numer 6000.  

16. Opłata za wysłanie SMS-a pod numer 6000 jest równa opłacie za SMS standardowy 
wewnątrz Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zgodna z Cennikiem oferty, z której korzysta 
Użytkownik.  

17. Więcej informacji na temat prenumerat znajduje się w Regulaminie Usługi Przychodzący 
SMS/MMS specjalny.  
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§3 Dodatkowe informacje 

1. Użytkownik, który aktywował Prenumeratę, a następnie korzysta z Usług 
Telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym będzie otrzymywał Prenumeratę.  

2. Opłata za dostarczane wiadomości w roamingu międzynarodowym wynosi 4 zł netto (4,92 
zł z VAT). 

3. Opłata za transmisję danych w ramach usługi jest zgodna z Cennikiem oferty, z której 
korzysta Użytkownik.  

4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub do jego odwołania, 
bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie 
wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta w ramach opłaconej już 
prenumeraty. Informacja o zmianie lub odwołaniu niniejszego regulaminu zostanie 
opublikowana na stronie internetowej www.play.pl, www.play.kursy123.pl lub w inny sposób 
podana do wiadomości publicznej.  

5. Regulamin poszczególnych serwisów w ramach usługi znajduje się na www.kursy123.pl. 

6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.play.kursy123.pl lub 
www.play.pl.  

7. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu dużą literą należy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w niniejszym regulaminie lub w:  

7.1. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. 
dla Abonentów;  

7.2. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. 
dla Abonentów Play Mix;  

7.3. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. 
dla Abonentów Nowy Mix w Play;  

7.4. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. 
dla Abonentów Mix;  

7.5. Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. 
dla Abonentów Mix II;  

7.6. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. 
dla Użytkowników.  

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a 
postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt 7 powyżej, postanowienia niniejszej Oferty 
Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.  

http://www.play.pl/
http://www.play.kursy123.pl/
http://www.kursy123.pl/
http://www.play.kursy123.pl/
http://www.play.pl/

