Oferta Promocyjna „Mój numer w Play”
obowiązuje od 4 września 2008 r. do odwołania
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej
1.

Oferta Promocyjna „Mój numer w Play” skierowana jest do osób, które w okresie obowiązywania niniejszej
Oferty Promocyjnej przeniosą Numer MSISDN (numer telefonu) od swojego dotychczasowego operatora do
Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zawrą Umowę na czas określony w ramach Oferty Rozmawiaj i pisz lub Oferty
Rozmawiaj bez końca.
2. Abonenci, którzy zawrą Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w ramach Oferty Rozmawiaj i pisz
otrzymają rabat na Abonament w wysokości 50% wartości Abonamentu przez 3 (trzy) pierwsze, pełne Okresy
Rozliczeniowe.
3. Abonenci, którzy zawrą Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w ramach Oferty Rozmawiaj bez
końca otrzymają:
a. Rabat na Abonament w wysokości 50% wartości Abonamentu przez 3 (trzy) pierwsze, pełne Okresy
Rozliczeniowe.
b. Pakiet 1500 minut na połączenia głosowe oraz wideo do Sieci telekomunikacyjnej P4, przyznawany
pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego przez cały okres świadczenia usług
przez P4 sp. z o.o. dla Abonenta..
c. Pakiet 200 SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych Bezpłatnie na pięć pełnych Okresów
Rozliczeniowych.

Szczegóły dotyczące rabatu na Abonament
4.

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent otrzymuje rabat w wysokości 50% wartości Abonamentu
przez 3 (trzy) pierwsze, pełne Okresy Rozliczeniowe, co oznacza, Ŝe:
i. w przypadku Abonamentu Rozmawiaj i pisz 20 wartość Abonamentu przez trzy pierwsze pełne
Okresy Rozliczeniowe wyniesie 10 zł brutto miesięcznie;
ii. w przypadku Abonamentu Rozmawiaj i pisz 40 wartość miesięcznego Abonamentu przez trzy
pierwsze pełne Okresy Rozliczeniowe wyniesie 20 zł brutto miesięcznie;
iii. w przypadku Abonamentu Rozmawiaj bez końca 50 wartość miesięcznego Abonamentu przez
trzy pierwsze pełne Okresy Rozliczeniowe wyniesie 25 zł brutto miesięcznie;
iv. w przypadku Abonamentu Rozmawiaj bez końca 75 wartość miesięcznego Abonamentu przez
trzy pierwsze pełne Okresy Rozliczeniowe wyniesie 37,5 zł brutto miesięcznie;
v. w przypadku Abonamentu Rozmawiaj bez końca 100 wartość miesięcznego Abonamentu przez
trzy pierwsze pełne Okresy Rozliczeniowe wyniesie 50 zł brutto miesięcznie.

5.

Do rabatu, o którym mowa w punkcie 4 powyŜej, zastosowanie mają następujące zasady:
a. Za okres od daty aktywacji Karty SIM/USIM z przypisanym Numerem MSISDN (numer telefonu), który został
przeniesiony do Sieci Telekomunikacyjnej P4 od innego operatora, do ostatniego dnia pierwszego
niepełnego Okresu Rozliczeniowego, tj. w przypadku, gdy aktywacja nastąpiła w trakcie Okresu
Rozliczeniowego, Abonent otrzymuje rabat w wysokości 50% wartości Abonamentu naliczonego
proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego.
b. Po upływie trzech pełnych Okresów Rozliczeniowych Abonament będzie naliczany odpowiednio dla wybranej
oferty zgodnie z Tabelą nr 3 Cennika Oferty Rozmawiaj bez końca lub Tabelą nr 3 Cennika Oferty
Rozmawiaj i pisz.
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c. W przypadku oferty Rozmawiaj bez końca przyznany rabat nie wpływa na Pakiet Minut oraz Pakiet Minut
Play w Abonamencie, który jest przyznawany na zasadach opisanych w Cenniku Oferty Rozmawiaj bez
końca.
d. W przypadku oferty Rozmawiaj i pisz przyznany rabat nie wpływa na Pakiet Złotówek w Abonamencie, który
jest przyznawany na zasadach opisanych w Cenniku Oferty Rozmawiaj i pisz.
e. Zmiana wysokości Abonamentu w trakcie okresu objętego rabatem, powoduje utratę prawa do korzystania z
rabatu przyznanego w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, od pierwszego dnia kolejnego Okresu
Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym została dokonana zmiana wysokości
Abonamentu.

Szczegóły przyznawania Pakietu 1500 minut
6.

Pakiet jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego pomiędzy
godziną 00:00 a 01:00. przez cały okres świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Abonenta w ramach Oferty Rozmawiaj bez końca..
7. Za okres od daty aktywacji Numeru MSISDN do ostatniego dnia pierwszego niepełnego Okresu
Rozliczeniowego tj. w przypadku gdy aktywacja nastąpiła w trakcie Okresu Rozliczeniowego liczba minut w
Pakiecie przyznawana jest w ilości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu
Rozliczeniowego.
8. Pakiet 1500 minut przyznawany w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępny po wykorzystaniu
Pakietu Minut w ramach Abonamentu i jest wykorzystywany jednocześnie z Pakietem Minut Play dostępnym w
ramach Abonamentu.
9. Zmiana wysokości Abonamentu w trakcie okresu objętego niniejszą Ofertą Promocyjną, nie powoduje utraty
prawa do korzystania z Pakietu 1500 minut przyznanego w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej.
10. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty z Pakietu 1500 minut nie przechodzą na kolejny
Okres Rozliczeniowy.

Szczegóły przyznawania Pakietu SMS
11. Korzystanie z Pakietu 200 SMS jest Bezpłatne przez 5 pełnych Okresów Rozliczeniowych i liczone jest od
momentu podpisania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.
12. Abonent otrzyma moŜliwość korzystania z Pakietu SMS między godziną 00:00 a 1:00 następnego dnia
kalendarzowego, po dniu, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN.
13. Za okres od daty przyznania Pakietu SMS (zgodnie z pkt 12 Regulaminu niniejszej Oferty Promocyjnej) do
ostatniego dnia pierwszego, niepełnego Okresu Rozliczeniowego, w którym został aktywowany Pakiet SMS, tj.
w przypadku gdy aktywacja nastąpiła w trakcie Okresu Rozliczeniowego, Abonent otrzymuje liczbę SMS-ów
proporcjonalną do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego, przy czym korzystanie w tym
Okresie Rozliczeniowym z Pakietu SMS jest Bezpłatne.
14. Z pierwszym dniem kolejnego Okresu Rozliczeniowego, liczba minut w Pakiecie SMS będzie odnawialna.
15. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym SMS-y w ramach Pakietu SMS nie przechodzą na kolejne
Okresy Rozliczeniowe.
16. Po zakończeniu okresu promocyjnego określonego w pkt. 11 powyŜej, Pakiet SMS będzie dalej aktywny lecz
zostanie naliczona opłata abonamentowa zgodnie z Regulaminem Oferty Promocyjnej „Pakiet SMS”
dostępnym na stronie internetowej www.playmobile.pl, z zastrzeŜeniem pkt 17 poniŜej.
17. Abonent moŜe dezaktywować Pakiet SMS w ostatnim Okresie Rozliczeniowym, w którym korzystanie z Pakietu
SMS jest Bezpłatne ze skutkiem na koniec tego Okresu Rozliczeniowego i w takim przypadku Pakiet SMS nie
będzie odnawiany z kolejnym Okresem Rozliczeniowym, a opłata abonamentowa nie zostanie naliczona.
18. Dezaktywacji Pakietu SMS dokonuje się na zasadach opisanych w Regulaminie Oferty Promocyjnej „Pakiet
SMS”
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Postanowienia końcowe
19. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia
Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Cennika Oferty
Rozmawiaj bez końca, Cennika Oferty Rozmawiaj i pisz oraz Regulaminu Oferty Promocyjnej „Pakiet SMS”.
20. Zasady przenoszenia Numeru MSISDN (numer telefonu) do Sieci Telekomunikacyjnej P4 określa „Regulamin
przenoszenia przydzielonego numeru telefonu przy zmianie operatora” oraz odpowiedni regulamin
dotychczasowego operatora.
21. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności
podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana lub odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio
nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianach lub odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie
opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
22. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy przez Abonenta wszelkie uprawnienia
uzyskane przez Abonenta w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej wygasają z datą przeniesienia praw i
obowiązków na nowego Abonenta.
23. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z Ofertą Promocyjną „Nie do przegadania”.
24. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą literą naleŜy rozumieć
zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4
sp. z o.o. dla Abonentów, Cenniku Oferty Rozmawiaj i pisz lub Cenniku Oferty Rozmawiaj bez końca.
25. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl.
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