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Regulamin Oferty Promocyjnej „Tani Internet w Play Fresh”  
obowiązuje od 06 marca 2009 r. do odwołania 
 

Jak skorzystać z Oferty Promocyjnej 
1. Oferta Promocyjna „Tani Internet w Play Fresh” („Pakiet”) skierowana jest do UŜytkowników Oferty Play Fresh 

(„UŜytkownicy”). 
2. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej, naleŜy aktywować usługę „Tani Internet w Play Fresh” na 

zasadach opisanych w niniejszej Ofercie Promocyjnej. 
3. UŜytkownik moŜe aktywować „Tani Internet w Play Fresh” w okresie od 06.03.2009 r. do odwołania. („Okres 

Promocji”). 
4. Warunkiem aktywacji jest posiadanie na koncie kwoty w wysokości opłaty aktywacyjnej, o której mowa w pkt 11 

niniejszej Oferty Promocyjnej oraz utrzymywanie Okresu waŜności połączeń wychodzących. 
5. Jeden UŜytkownik moŜe maksymalnie posiadać trzy aktywne Pakiety dla jednej Karty SIM/USIM.  
6. UŜytkownik otrzyma moŜliwość korzystania z Pakietu w ciągu 24 godzin od momentu aktywacji Pakietu. 
 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Tani Internet w Play Fresh” 
7. W ramach Pakietu, UŜytkownik otrzymuje 5 MB (limit transferu danych przyznawany w ramach opłaty, o której 

mowa w pkt 11 poniŜej) do wykorzystania na pobieranie danych przez APN Internet lub APN WAP. 
8. Po wykorzystaniu Pakietu opłata za transfer danych jest naliczana zgodnie z Cennikiem Oferty Play Fresh. 
9. Pakiet jest waŜny 30 dni od momentu jego aktywacji. 
10. Z Pakietu moŜna korzystać tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4.  
 

Aktywacja i opłata za korzystanie z Oferty Promocyjnej „Tani Internet w Play Fresh” 
11. KaŜdorazowo, opłata za aktywację oraz korzystanie z Pakietu wynosi 5 zł brutto i jest pobierana z Pakietu 

Złotówek. 
12. Aby aktywować Pakiet naleŜy wykonać jedną z następujących czynności: 

a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krotki kod *111*35*1#, 
b. wybrać na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji „Usługi” wybrać odpowiednią opcję; 
c. zalogować się na stronie https://www.24.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi 
d. zadzwonić do konsultanta Obsługi Klienta pod numer *500 lub *502 i poprosić o aktywację „Tani Internet 

w Play Fresh” 
e. udać się do punktu sprzedaŜy Play i poprosić sprzedawcę o uruchomienie wybranej usługi 

13. Status usługi moŜna kaŜdorazowo sprawdzić wybierając i zatwierdzając na klawiaturze telefonu krótki kod *108#. 
 

Dodatkowe informacje 
14. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych 

łącznie z Ofertą Play Fresh, chyba Ŝe warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej. 
15. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszych warunków Oferty Promocyjnej z duŜej litery naleŜy 

rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników lub Cenniku Oferty Play Fresh. 

16. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a odpowiednio 
postanowieniami Cennika Oferty Play Fresh lub Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 
sp. z o.o. dla UŜytkowników, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

17. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej UŜytkownik zobowiązuje się: 
a. nie kierować bez zgody Operatora do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy uŜyciu Karty 
SIM/USIM otrzymanej przez UŜytkownika ruchu pochodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych; 

b. nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umoŜliwiających dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej lub 
realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączenia do sieci 
stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM 
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działające w Sieci Telekomunikacyjnej; 
c. nie generować sztucznego ruchu nie słuŜącego wymianie informacji; 
d. nie uŜywać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych 
e. nie uŜywać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna 

do maszyny” lub „maszyna do uŜytkownika”  
f. nie uŜywać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service 
g. nie uŜywać Karty SIM/USIM do rozsyłania duŜej ilości informacji o jednakowej treści do uŜytkowników, w 

szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług 
lub wizerunku UŜytkownika, lub słuŜących osiągnięciu efektu handlowego.  

18. W przypadku naruszenia przez UŜytkownika postanowień określonych w pkt 17 lit. od c. do g. niniejszej Oferty 
Promocyjnej, Operator moŜe według własnego wyboru rozwiązać Umowę w kaŜdym momencie ze skutkiem 
natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia UŜytkownika) lub zawiesić świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla UŜytkownika. 

19. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 
podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana lub odwołanie niniejszej Oferty Promocyjnej nie wpłynie na 
prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez UŜytkownika, co oznacza, Ŝe UŜytkownik nie traci pozostałego do 
wykorzystania limitu transferu danych przyznanego w ramach Pakietu, o ile w dniu odwołania niniejszej Oferty 
Promocyjnej nie minął okres waŜności Pakietu, a ponowna aktywacja Pakietu nie będzie moŜliwa. Informacja o 
zmianach lub odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

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


