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Oferta Promocyjna „Prezent na dzień dobry”
obowiązuje od 16 marca 2007r. do 7 kwietnia 2007r.

Jak skorzystać z promocji?
Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej należy, w okresie od 16 marca do 7 kwietnia 2007r.: 

1. zawrzeć umowę na czas określony w ramach Oferty Play Abonament. 

lub

2. zakupić zestaw startowy w Ofercie Play Karta i dokonywać Doładowań konta, tak aby zachować możliwość

wykonywania połączeń wychodzących do dnia 1 maja 2007 roku włącznie. 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Prezent na dzień dobry”
Oferta Promocyjna „Prezent na dzień dobry” polega na tym, że:

I.  1. W okresie od momentu Aktywacji w ramach Oferty Play Karta albo podpisania umowy na czas określony

w ramach Oferty Play Abonament do dnia 30 kwietnia 2007r, wszystkie minuty połączeń głosowych inicjowanych

przez Abonenta oraz Użytkownika z numerami krajowymi (z wyłączeniem połączeń na numery specjalne,

połączeń w roamingu międzynarodowym, połączeń przy użyciu usługi „Tani roaming” oraz połączeń

międzynarodowych określonych w Cenniku Oferty Play) zostają zliczone (Minuty Zliczone).

W dniu 1 maja 2007 r., Abonentowi lub Użytkownikowi zostanie przyznany promocyjny pakiet minut równy

ilości Minut Zliczonych do wykorzystania:

a. na połączenia głosowe na numery krajowe (z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, połączeń

w roamingu międzynarodowym, połączeń przy użyciu usługi „Tani roaming”, połączeń międzynarodowych

określonych w Cenniku Oferty Play );

b. w okresie od 1 maja 2007r do 31 maja 2007r

2. Zliczanie minut odbywa się automatycznie, po zakończeniu każdego połączenia wychodzącego spełniającego

warunki punktu 1. 

3. W dniu 1 maja informacja o liczbie Minut Zliczonych zostanie przekazana na Numer MSISDN (numer telefonu)

Abonenta lub Użytkownika, który skorzystał z niniejszej Oferty Promocyjnej. Minuty przyznane Abonentowi

oraz Użytkownikowi w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej są do wykorzystania w pierwszej kolejności,

przed minutami przyznanymi w ramach usługi Zbieraj Minuty.

4. Minuty przyznane Abonentowi oraz Użytkownikowi w ramach niniejszej Promocji niewykorzystane

do 31 maja 2007r zostają anulowane.

5. Minuty przyznane Użytkownikowi w ramach niniejszej Promocji zostają anulowane w przypadku

przekroczenia daty ważności połączeń wychodzących przed dniem 1 maja 2007 roku.

II.  W okresie od 16 marca 2007r. do odwołania połączenia z Obsługą Klienta pod numerem *500 oraz 790 500 500

(wykonane przy użyciu Karty SIM/USIM Operatora) nie będą dodatkowo płatne, ale wliczone w Abonament

(w przypadku Ofety Play Abonament)  lub w kwotę Doładowania (w przypadku Oferty Play Karta).

Opłaty za korzystanie z Oferty Promocyjnej „Prezent na dzień dobry”
Opłata za korzystanie z Oferty Promocyjnej „Prezent na dzień dobry” jest wliczona w kwotę Abonamentu

(w przypadku Ofety Play Abonament) lub w kwotę Doładowania (w przypadku Oferty Play Karta).
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Dodatkowe informacje 
1. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej wyklucza korzystanie z innych Ofert Promocyjnych

dostępnych łącznie z Ofertą Play zgodnie z ich zasadami.

2. W przypadku Oferty Play Abonament, po upływie Okresu Zastrzeżonego Umowa zawarta w ramach

niniejszej Oferty Promocyjnej przekształca się w Umowę na czas nieokreślony zgodnie z warunkami

określonymi w Cenniku Oferty Play.

3. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty Promocyjnej „Prezent na dzień dobry” w każdym

czasie bez podawania przyczyny. 

4. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl

5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej dużą literą należy rozumieć

zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o.

dla Abonentów lub w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami Cennika

Oferty Play lub Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej

będą miały charakter nadrzędny.


