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Regulamin Oferty Promocyjnej „eShop” 
obowiązuje od 17 listopada 2008 roku do odwołania 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
 

1) Z Oferty Promocyjnej „eShop” (dalej Oferta Promocyjna) moŜe skorzystać Konsument, który w 
okresie od dnia 17 listopada 2008 roku do jej odwołania dokona zakupu aktywacji 
abonamentowej w eShopie oraz: 

 
a) zaakceptuje Regulamin „eShop” oraz spełni wszystkie niezbędne wymagania zawarte w 

wymienionym powyŜej regulaminie; 
b) zawrze z P4 Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 12 lub 

18 (Oferta Play Online), lub 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych (Oferta One Play). 
 
2) W niniejszej Ofercie Promocyjnej dostępne są:  

 
a) Abonamenty w Ofercie One Play 
 

Dostępne Abonamenty Abonament miesięczny za 
korzystanie z Oferty 

Pakiet Złotówek w Abonamencie 

One Play 25 25 PLN 25 PLN 
One Play 45 45 PLN 45 PLN 
One Play 65 65 PLN 65 PLN 
 
b) Abonamenty w Ofercie Play Online 

 
Abonament Play Online 5 GB Play Online 10 GB 

Abonament miesięczny za korzystanie z Oferty 45 zł 80 zł 
Limit transferu z maksymalną prędkością przesyłania 
danych 

5 GB 10 GB 

 
3) Osoba, która skorzysta z Oferty Promocyjnej „eShopu” (dalej Abonent) ma moŜliwość wyboru 

jednego z abonamentów w Ofercie One Play oraz Ofercie Play Online (dalej Abonament). 
 
4) Wraz z dokonaniem wyboru Abonamentu Klient podpisuje Umowę o świadczenie Usług 

Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych w przypadku 
Oferty One Play lub na czas oznaczony 12 lub 18 pełnych Okresów Rozliczeniowych w 
przypadku Oferty Play Online. 

 
5) Szczegółowe warunki naliczania opłat i świadczenia usług w niniejszej Ofercie Promocyjnej dla 

Abonamentów Oferty One Play opisane są w Cenniku Oferty One Play. 
 
6) Szczegółowe warunki naliczania opłat i świadczenia usług w niniejszej Ofercie Promocyjnej dla 

Abonamentów Oferty Play Online opisane są w Cenniku Oferty Play Online oraz regulaminach 
dla obowiązujących w danym okresie Ofert Promocyjnych w ramach tej Oferty, które stanowią 
załącznik do niniejszej Oferty Promocyjnej. 
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7) 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, Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Cenniku Oferty 
One Play oraz Cenniku Oferty Play Online. 

 
8) W eShopie w związku z przyznaną ulgą Klient otrzymuje Telefon / Modem w promocyjnej cenie. 

Lista Telefonów / Modemów oraz promocyjne ceny dla poszczególnych Ofert znajdują się w 
Cenniku Telefonów dla niniejszej Oferty Promocyjnej,  który stanowi załącznik do niniejszej 
Oferty Promocyjnej. 

 
9) Abonenci, którzy zawrą w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Umowę o świadczenie Usług 

Telekomunikacyjnych w ramach Oferty One Play 25, 45, 65 otrzymają: 
 

a) Rabat na Abonament w wysokości 25% wartości Abonamentu przez 9 (dziewięć) pierwszych 
pełnych Okresów Rozliczeniowych, na zasadach opisanych poniŜej. 

b) Pakiet 500 minut do wykorzystania na połączenia głosowe i wideo do Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 oraz na połączenia głosowe do krajowych sieci stacjonarnych, 
realizowanych z Sieci Telekomunikacyjnej P4, przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego 
kaŜdego Okresu Rozliczeniowego przez 6  pierwszych, pełnych Okresów Rozliczeniowych. 
Szczegóły dotyczące przyznania i korzystania z Pakietu są opisane w Regulaminie Oferty 
Promocyjnej „Prezent na Święta”.  

 
10) Do rabatu, o którym mowa w punkcie 9 lit. a) powyŜej, zastosowanie mają następujące zasady: 
 

a) Za okres od daty aktywacji Numeru MSISDN (numer telefonu) do ostatniego dnia pierwszego 
niepełnego Okresu Rozliczeniowego, tj. w przypadku, gdy aktywacja nastąpiła w trakcie 
Okresu Rozliczeniowego, Abonent otrzymuje rabat w wysokości 25 % wartości Abonamentu 
naliczonego proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu 
Rozliczeniowego. 

b) Po upływie 9 (dziewięciu) pełnych Okresów Rozliczeniowych Abonament będzie naliczany 
odpowiednio dla wybranej oferty zgodnie z Tabelą nr 4 Cennika Oferty One Play 

c) W sytuacji gdy w ramach obowiązującej w danym okresie Oferty Promocyjnej klient 
otrzymuje równieŜ rabat na abonament to rabaty łączą się, z zastrzeŜeniem, Ŝe suma rabatów 
nie moŜe przekroczyć 100%, przy czym niniejsze postanowienie dotyczy tylko Ofert 
Promocyjnych dostępnych w e-Shop. 

d) Przyznany rabat nie wpływa na Pakiet Złotówek w Abonamencie, który jest przyznawany na 
zasadach opisanych w Cenniku Oferty One Play.  

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. 

f) 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. 
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Informacje dodatkowe 
 

1) Osoba zatrudniona w poczcie kurierskiej (kurier) nie ma prawa do pobierania Ŝadnych opłat z 
tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu P4, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za 
przyłączenie do sieci (aktywacji) lub kaucji. Opłata za przyłączenie do sieci zostanie 
uwzględniona w ramach kwoty na jaką zostanie wystawiona, przez P4 na rzecz Abonenta, 
pierwsza faktura. 

2) Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez Operatora zgodnie z Regulaminem świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów, Regulaminem świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów oraz z 
warunkami Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. 

3) W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed upływem 
okresu jej obowiązywania z przyczyn leŜących po stronie Abonenta rozwiązaniu ulega równieŜ 
umowa sprzedaŜy Telefonu. W takim przypadku Operator moŜe obciąŜyć Abonenta: 

 
g) opłatą specjalną określoną w Tabeli nr 5 Cennika Oferty One Play lub w Tabeli nr 3 Cennika 

Oferty Play Online  
h) kosztem ulgi jaką udzielono na Telefon, której wysokość zaleŜy od liczby miesięcy 

pozostałych do końca obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych  
 

4) Oferta Promocyjna „eShopu” obowiązuje od dnia 17 listopada 2008 roku do odwołania. 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. 

5) 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. 

 


