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Oferta Promocyjna „Akcja migracja na Abonament” 
obowiązuje od 26 stycznia 2009 r. do odwołania 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
 

1. Do skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej są uprawnieni UŜytkownicy Sieci Telekomunikacyjnej P4 którzy 

korzystają z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez  P4 co najmniej 3 miesiące oraz pozostają w 

Okresie waŜności połączeń wychodzących w dniu podpisania Umowy. 

2. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej „Akcja migracja na Abonament” naleŜy w okresie od 26 stycznia 2009 r. do 

odwołania przejść na ofertę abonamentową ze swoim Numerem MSISDN (numerem telefonu) i zawrzeć Umowę 

na 24 lub 36 miesiące (Okres ZastrzeŜony) w ramach Oferty One Play. 

  

Szczegóły Oferty Promocyjnej 
 

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent otrzymuje: 

 

a) Pakiet 50 minut na połączenia głosowe i wideo realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4 do wszystkich 

krajowych  operatorów komórkowych i połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne przez 2 pełne 

Okresy Rozliczeniowe; 

b) Pakiet 500 SMS z moŜliwością wysyłania z Sieci Telekomunikacyjnej P4 do wszystkich krajowych 

operatorów komórkowych przez 2 pełne Okresy Rozliczeniowe . 

 

4. Przyznanie i korzystanie z powyŜszych pakietów jest Bezpłatne, co oznacza, Ŝe opłata za przyznanie i 

korzystanie z pakietów zawarta jest w kwocie Abonamentu. 

 

Pakiet 50 minut do wszystkich sieci 
 

5. Pakiet 50 minut jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego z dwóch pierwszych, pełnych 

Okresów Rozliczeniowych pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 
6. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym Pakiet jest przyznawany pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 

pierwszego dnia kalendarzowego po dniu, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN (numery telefonu). 
Liczba minut w Pakiecie jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

7. Z początkiem trzeciego pełnego Okresu Rozliczeniowego oraz kolejnych Okresów Rozliczeniowych Pakiet 50 

minut nie jest przyznawany.    

8. Minuty z Pakietu 50 minut są wykorzystywane przed minutami przyznawanymi w ramach Abonamentu.  

9. Niewykorzystane minuty przyznane w ramach Pakietu 50 minut nie przechodzą na kolejne Okresy 

Rozliczeniowe. 

10. W przypadku gdy Abonent posiada aktywną usługę Zbieraj Minuty, minuty przyznane w ramach Pakietu 50 minut 

są wykorzystywane jednocześnie z minutami przyznanymi w ramach usługi Zbieraj Minuty. 
11. Aby sprawdzić stan minut w Pakiecie 50 minut wraz z minutami przyznanymi w ramach usługi Zbieraj minuty 

(jeŜeli usługa Zbieraj minuty jest aktywna) naleŜy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *102#. 
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Pakiet 500 SMS do wszystkich sieci 
 

12. Pakiet 500 SMS jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego z dwóch pierwszych, pełnych 
Okresów Rozliczeniowych pomiędzy godziną 00:00 a 01:00.  

13. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym Pakiet jest przyznawany pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 
pierwszego dnia kalendarzowego po dniu, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN (numery telefonu). 
Liczba SMS w Pakiecie jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

14. Z początkiem trzeciego pełnego Okresu Rozliczeniowego oraz kolejnych Okresów Rozliczeniowych Pakiet 500 
SMS nie jest przyznawany.    

15. SMS z Pakietu 500 SMS są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed jednostkami przyznanymi w ramach 
Abonamentu. 

16. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym SMS z Pakietu 500 SMS  nie przechodzą na kolejne Okresy 
Rozliczeniowe.  

17. Aby sprawdzić stan SMS w Pakiecie naleŜy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*24*1#. 
 

Dodatkowe informacje 
 

17. Niniejsza Oferta Promocyjna jest dostępna tylko dla UŜytkowników usługi głosowej dostępnej w P4. 

18. Zmiana wysokości Abonamentu w trakcie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej powoduje utratę prawa 
do korzystania z Pakietów przyznanych w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej. 

19. Niniejszej Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnym, chyba Ŝe inne Oferty Promocyjne 
stanowią inaczej. 

20. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Oferty Promocyjnej „Akcja migracja na Abonament” w 
kaŜdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana lub odwołanie niniejszej Oferty 
Promocyjnej nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu 
niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do 
wiadomości publicznej. 

21. 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, Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych sp. z o.o. dla UŜytkowników lub 
w Cenniku Oferty One Play. 

22. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Ofertą Promocyjną mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cennika Oferty One Play.  

23. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami Cennika 
Oferty One Play lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, 
niniejsza Oferta Promocyjna będzie miała charakter nadrzędny. 

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