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Oferta Promocyjna „Abonament za 1 zł do końca roku” 
obowiązuje od 4 września 2008r. do odwołania 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Abonament za 1 zł do końca roku” 
 

1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej „Abonament za 1 zł do końca roku” naleŜy w okresie od 4 września 2008r. 

do odwołania zawrzeć umowę na czas określony 24 miesięcy (Okres ZastrzeŜony) w ramach Oferty Rozmawiaj i 

pisz 40. 
 
Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Abonament za 1 zł do końca roku”  
 

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, opłata za Abonament do 31 grudnia 2008 będzie wynosiła 1 zł  dla 

osób, które w okresie jej obowiązywania podpiszą Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na 

warunkach określonych w Ofercie Rozmawiaj i pisz 40.  

3. Za okres od daty aktywacji Numeru MSISDN do ostatniego dnia pierwszego niepełnego Okresu 

Rozliczeniowego, tj. w przypadku gdy aktywacja nastąpiła w trakcie Okresu Rozliczeniowego, Abonent otrzymuje 

rabat w wysokości 97,5% wartości Abonamentu naliczonego proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca 

tego Okresu Rozliczeniowego. 

4. Od 1 stycznia 2009 Abonament będzie naliczany zgodnie z Tabelą nr 3 Cennika Oferty Rozmawiaj i pisz. 

5. Przyznany rabat nie wpływa na Pakiet Złotówek, który jest przyznawany zgodnie z Tabelą nr 3 Cennika Oferty 

Rozmawiaj i pisz.  

 

Dodatkowe informacje dla Oferty Promocyjnej „Abonament za 1 zł do końca roku” 
 

6. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi  

7. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z duŜej litery naleŜy rozumieć 

zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 

sp. z o.o. dla Abonentów lub Cenniku Oferty Rozmawiaj i pisz. 

8. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami Cennika 

Oferty Rozmawiaj i pisz postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną, dotyczących korzystania z Usług 

Telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 sp. z o.o., mają zastosowanie postanowienia zawarte 

odpowiednio w Cenniku Oferty Rozmawiaj i pisz oraz Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 

przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów. 

10. 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. 

11. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w kaŜdym czasie bez konieczności 
podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ odwołanie niniejszej Oferty Promocyjnej 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. 

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