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Regulamin Oferty Promocyjnej  
„Pół roku za pół ceny” dla Oferty Nowy Play dla Firm. 
obowiązuje od 03 listopada 2008 r. do odwołania. 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Pół roku za pół ceny” 
 
1.   Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej „Pół roku za pół ceny” naleŜy w okresie od 3 listopada 2008r. do odwołania  
      zawrzeć Umowę w ramach Oferty Nowy Play dla Firm. 

 

Szczegóły Oferty Promocyjnej „Pół roku za pół ceny” 
 
 
2.  W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent otrzymuje rabat w wysokości 50% wartości Abonamentu przez pięć     
     pierwszych, pełnych Okresów Rozliczeniowych, co oznacza, Ŝe wartość miesięcznego Abonamentu przez pięć pierwszych    
     pełnych Okresów Rozliczeniowych wyniesie odpowiednio: [Tabela 1] 

 
    Tabela [1] 

Dostępne Abonamenty  Firmowa 50  Firmowa 75 Firmowa 100 Firmowa 150  Firmowa 250  

Abonament miesięczny 
za korzystanie z Oferty 

 50 PLN                    
(61 PLN z VAT)  

 75 PLN             
(91,50 PLN z VAT)  

100 PLN                
(122 PLN z VAT) 

 150 PLN             
(183 PLN z VAT)  

 250 PLN             
(305 PLN z VAT)  

Wysokość Abonamentu 
przez   5 pełnych  

pierwszych, Okresów 
Rozliczeniowych  

 25 PLN                
(30,50 PLN z VAT)  

 37,5 PLN                
(43,55 PLN z VAT)  

50 PLN                   
(61 PLN z VAT)  

 75 PLN ( 91,50 
PLN z VAT)  

 125 PLN (152,5 
PLN z VAT)  

 
3. Za okres od daty aktywacji Karty SIMUSIM 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. 
 
4. Po upływie 5 (pięciu) pełnych Okresów Rozliczeniowych Abonament będzie naliczany odpowiednio dla wybranej   
    oferty zgodnie z Tabelą nr 1 Cennika Oferty Nowy Play dla Firm 
 
5.  Dodatkowo, w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent otrzymuje Bezpłatny pakiet  minut  na  połączenia  głosowe   
     oraz  wideo  w  Sieci Telekomunikacyjnej  P4  w wysokości  zaleŜnej  od  wybranego  Abonamentu,  zgodnie  z Tabelą [2]    
     poniŜej. 
     Tabela [2] 

Abonament Firmowa 50 Firmowa 75 Firmowa 100 Firmowa 150 Firmowa 250 

Ilość minut  na połączenia 
głosowe i wideo w Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 

1500 minut 1500 minut 2000 minut 2000 minut 2000 minut 

 
6.  Pakiet  minut 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 Ofert, o których mowa w pkt. 1 powyŜej. 
 
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 minut przyznawana jest w   
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     ilości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego.   
 
8.  Pakiet 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  minut przyznanego w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej. 
 
10. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty z pakietu minut nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy 
 

Dodatkowe informacje dla Oferty Promocyjnej „Pół roku za pół ceny” 
 
11.  Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba, Ŝe inne Oferty Promocyjne stanowią    
        inaczej.  
 
12.  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 lub Cenniku 
Oferty Nowy Play dla Firm. 

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

Nowy Play dla Firm postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 
 
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną, dotyczących korzystania z Usług Telekomunikacyjnych 

oferowanych przez P4 sp. z o.o., mają zastosowanie postanowienia zawarte odpowiednio w Cenniku Oferty Nowy Play dla 
Firm oraz Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów. 

 
15. 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. 

 
16. 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. 

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


