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Oferta Promocyjna „NON-STOP za 1 zł” 

obowiązuje od 17.11.2008 r.  do 31.05.2009 r. 
 

1. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „NON-STOP za 1 zł” 
 
 

1. Oferta Promocyjna „NON-STOP za 1 zł” skierowana jest do Abonentów będących przedsiębiorcami 
(osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 
prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty posiadające numer REGON) korzystających 
z Oferty Play Online 10 GB. 

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonenci, o których mowa w pkt. 1 powyŜej, mogą 
skorzystać z usługi NON-STOP, wskazanej w pkt. 4 Tabeli nr 5 Cennika Oferty Play Online po 
obniŜonej opłacie 0,82 zł (1 zł z VAT)  na zasadach opisanych poniŜej. 

3. Abonenci, o których mowa w pkt. 1 powyŜej, korzystający z Oferty Play Online 10 GB mogą 
skorzystać z usługi NON-STOP po obniŜonej opłacie 0,82 zł (1 zł z VAT) trzy razy w ciągu 
obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej. 

4. Usługę NON-STOP po obniŜonej opłacie 0,82 zł  (1 zł z VAT) moŜna aktywować w następujący 
sposób: 

a Poprzez stronę www.moj.playmobile.pl, następnie Play24 i aktywowanie usługi                   
w promocyjnej cenie 

b Poprzez wybranie i zatwierdzenie na klawiaturze telefonu (po włoŜeniu do telefonu karty 
SIM Play Online, w zasiegu Internetu Play) kodu *111*25*1# 

c Poprzez wybranie na klawiaturze telefonu kodu *111*#,  wybranie opcji  USŁUGI           
i następnie „Promocyjne NON-STOP za 1zł” 

d Poprzez kontakt z Obsługą Klienta pod numerem telefonu 790 502 502 lub *502 
 

5. Po trzykrotnym skorzystaniu z usługi NON-STOP po obniŜonej opłacie 0,82 zł (1 zł z VAT) opłata, 
w przypadku ponownego korzystania z usługi NON-STOP będzie naliczana zgodnie z Tabelą nr 5 
Cennika Oferty Play Online. 

6. Limity transferu danych nie sumują się, co oznacza, iŜ w kaŜdym przypadku, przy skorzystaniu           
z usługi NON-STOP limit transferu danych wynosi 10GB i jest waŜny do końca Okresu 
Rozliczeniowego, w którym klient skorzystał z usługi NON-STOP. 
 
 

2. Dodatkowe informacje. 

 
7. Niniejsza Oferta Promocyjna łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi. 

8. 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 
dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cenniku Oferty Play Online. 

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał Regulamin 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów 
oraz Cennik Oferty Play Online. 

10. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej                         
a postanowieniami Cennika Oferty Play Online lub Regulaminu świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, postanowienia 
niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

11. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania 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 
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Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób 
podana do wiadomości publicznej. 

12. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl. 

 
 
 

PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU ZASTRZEśONE 


