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Regulamin Oferty Promocyjnej 
„Słoneczna promocja dla Firm”  
 
 
 
§1. Zakres Oferty 
  
1. Oferta Promocyjna „Słoneczna promocja dla Firm”, skierowana jest wyłącznie do  przedsiębiorców (osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej 
prowadzących działalność gospodarczą) oraz innych podmiotów posiadających nr REGON,  zwanych dalej „Abonentami”, 
zawierających Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na okres 24 miesięcy (Okres ZastrzeŜony), w ramach 
Oferty Play Abonament. 
2.  Oferta Promocyjna „Słoneczna promocja dla Firm”  obowiązuje od 16.06.2008 do odwołania.  
3. P4 zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w kaŜdym czasie bez podawania przyczyny, przy 
czym odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty 
Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości 
publicznej. 
4. P4 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej Oferty Promocyjnej, z zastrzeŜeniem, Ŝe zmiana 
warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. 

 
 
§2. Warunki szczegółowe  
1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent zawierający Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na 
okres 24 miesięcy, ma prawo wykupić jeden z Abonamentów, wskazanych w Tabeli nr 1 poniŜej. Przedsiębiorca otrzymuje 
Kartę SIM/USIM z aktywnym numerem i przysługuje mu prawo do zakupu Telefonu w promocyjnej cenie. Ceny Telefonów 
znajdują się w Cenniku Telefonów Oferty Słoneczna promocja dla Firm . 
Tabela Nr 1 [*****] 

Dostępne Abonamenty Play dla Firm  50 Play dla Firm 125 Play dla Firm  300 

Abonament miesięczny za korzystanie z 
oferty 

50 PLN (61 PLN z VAT) 125 PLN (152,5 PLN z VAT) 300 PLN (366 PLN z VAT) 

Pakiet Złotówek w Abonamencie 70 PLN ( 85,4 PLN z VAT) 210 PLN (256,2 PLN z VAT) 600 PLN ( 732 PLN z VAT) 

 

6. Abonent korzystający z niniejszej Oferty Promocyjnej ma moŜliwość za dodatkową, miesięczną opłatą abonamentową 
(Dopłata do Abonamentu) wykupić dodatkowy pakiet minut w wysokości określonej dla Abonamentu Play dla Firm 50,  Play 
dla Firm 125 i Play dla Firm 300 do wykorzystania na połączenia głosowe z numerami komórkowymi w Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 (Pakiet Minut”).  

7. Pakiet Minut nie jest przyznawany automatycznie. Abonent w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej ma moŜliwość 
aktywacji Pakietu Minut i korzystania z niego na zasadach opisanych poniŜej. 

8. Minuty w ramach Pakietu Minut przydzielane są Abonentowi między godziną 24.00 a 01.00 dnia następnego po dacie 
aktywacji a ich ilość jest przeliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca danego Okresu Rozliczeniowego. 
Pakiet Minut na kolejny Okres Rozliczeniowy zostanie przyznany do godziny 01:00 pierwszego dnia kolejnego Okresu 
Rozliczeniowego, co oznacza, Ŝe wszystkie połączenia wykonane między 24:00 ostatniego dnia mijającego Okresu 
Rozliczeniowego a godziną 01:00 kolejnego Okresu Rozliczeniowego są rozliczane poza Pakietem Minut, zgodnie z cenami 
dla poszczególnych usług  określonych w Tabeli nr 1  Cennika Play dla Firm. 
 
9. Dopłata do Abonamentu w Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja będzie naliczana proporcjonalnie               
do liczby dni pozostałych do końca Okresu Rozliczeniowego i dołączona do najbliŜszej faktury, natomiast kaŜda kolejna              
(9 pln netto) będzie płatna z góry. 

10. Niewykorzystana liczba minut w ramach Pakietu Minut nie przechodzi na kolejny Okres Rozliczeniowy. 
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11. Abonent w kaŜdym momencie trwania kontraktu moŜe dezaktywować Pakiet Minut, przy czym do końca rozpoczętego 
Okresu Rozliczeniowego będzie mógł korzystać z pozostałej liczby minut przyznanej w ramach w/w Pakietu. KaŜda kolejna 
aktywacja odbywa się zgodnie z §2 pkt. 8 i 9. 

12. Po dezaktywacji Pakietu Minut Abonent moŜe w dowolnym momencie dokonać ponownej aktywacji Pakietu Minut. W 
takim przypadku Dopłata do Abonamentu za korzystanie z usługi Pakiet Minut w Okresie Rozliczeniowym, w którym 
nastąpiła aktywacja będzie naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca Okresu Rozliczeniowego i 
wyszczególniona na najbliŜszej fakturze, natomiast kaŜda kolejna (9 pln netto) będzie płatna z góry. 

13. Pakiet Minut i Pakiet Złotówek nie obejmuje połączeń z numerami specjalnymi, połączeń w roamingu i 
międzynarodowych, połączeń przy uŜyciu usługi „Roaming z kodem”, oraz połączeń wideo. 
 

  Play dla Firm 50  Play dla Firm 125  Play dla Firm 300 

Abonament miesięczny za 
korzystanie z oferty 

50 PLN  
(61 PLN z VAT) 

125 PLN  
(152,5 PLN z VAT) 

300 PLN  
(366 PLN z VAT) 

Pakiet Złotówek w 
Abonamencie 

70 PLN  
(85,4 PLN z VAT) 

210 PLN  
(256,2 PLN z VAT) 

600 PLN  
(732 PLN z VAT) 

Pakiet Minut na połączenia z 
numerami komórkowymi w 
Sieci Telekomunikacyjnej P4 

100 minut 250 minut 500 minut 

Dopłata do Abonamentu za 
Pakiet Minut z numerami 
komórkowymi w Sieci 

Telekomunikacyjnej  P4 

9 PLN  
(10,98 PLN z VAT) 

9 PLN  
(10,98 PLN z VAT) 

9 PLN  
(10,98 PLN z VAT) 

 

14. Połączenia głosowe  na terenie Polski do uŜytkowników Sieci Telekomunikacyjnej P4 dokonywane  przy wykorzystaniu 
minut w ramach Pakietu Minut nie pomniejszają Pakietu Złotówek w Abonamencie. W przypadku przekroczenia limitu minut 
przyznanych w danym Pakiecie Minut stawka za połączenia głosowe będzie naliczana zgodnie z Cennikiem Play dla Firm. 

15. Jeśli postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej nie stanowią inaczej, Abonent moŜe korzystać z Usług 
Telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 na zasadach określonych w Cenniku Oferty Promocyjnej  Play dla Firm. 

 

§ 3. Aktywowanie i dezaktywowanie Pakietu Minut 
 
1. Aby aktywować Pakiet Minut naleŜy wykonać jedną z poniŜszych czynności: 

a. zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi. Opcja 
dostępna jest dla osób uprawnionych do dokonywania zmian na koncie.  

b. zadzwonić do Konsultanta pod numer *502 bądź na  numer Obsługi Klienta i poprosić o aktywację „Pakietu Minut”.  
c. w punkcie sprzedaŜy podczas zakupu aktywacji telefonu poprosić sprzedawcę o włączenie dodatkowego Pakietu 

Minut  
 
Usługa zostanie włączona po pozytywnej weryfikacji osoby uprawnionej do dokonywania zmian na koncie. 

 
2. Aby dezaktywować Pakiet Minut naleŜy zadzwonić do Konsultanta pod numer *502 bądź na numer Obsługi Klienta i 

poprosić o dezaktywację Pakietu Minut lub zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wybrać 
odpowiednią opcję w zakładce Usługi.  

 

§4. Dodatkowe informacje. 

1. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej wyklucza korzystanie z innych Ofert Promocyjnych dostępnych w Ofercie 
Play dla Firm, chyba Ŝe warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.  
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2. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z duŜej litery naleŜy rozumieć zgodnie z ich 
definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cenniku 
Oferty Play dla Firm. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał Regulamin świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cennik Oferty Play. W przypadku rozbieŜności pomiędzy 
postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami Cennika Oferty Play dla Firm lub Regulaminu świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały 
charakter nadrzędny. 

4. Stosowanie urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal) lub działających na podobnej 
zasadzie, w których wykorzystywane będą Karty SIM/USIM, działające w Sieci Telekomunikacyjnej Operatora, wymaga 
uzyskania od Operatora uprzedniej pisemnej zgody. 
 
5.Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z 
zastrzeŜeniem, iŜ zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o 
zmianach w niniejszej Ofercie Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny 
sposób podana do wiadomości publicznej. 
 
6. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl 


