
 

P4 sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał zakładowy wynosi: : 46 342 000,00 

złotych. 
 

 

Oferta Promocyjna „One Play bez telefonu (12)” 
obowiązuje od 20 kwietnia 2009 r. do odwołania 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
 
1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej „One Play bez telefonu (12)” naleŜy w okresie od 20 

kwietnia 2009 r. do odwołania zawrzeć Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na 12 
miesięcy (Okres ZastrzeŜony – czas obowiązywania Umowy zawartej na podstawie niniejszej 
Oferty Promocyjnej z Umową na czas określony) w ramach Oferty One Play 45, Oferty One Play 
65 lub Oferty One Play 95. 

 
Szczegóły Oferty Promocyjnej 
 
2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent otrzymuje: 

a. Rabat na Abonament przez cały Okres ZastrzeŜony, zgodnie z pkt 3 niniejszej Oferty 
Promocyjnej;  

b. Do wyboru jeden z dwóch pakietów wymienionych poniŜej, przyznawanych przez 6 
pierwszych pełnych Okresów Rozliczeniowych: 

i. pakiet minut do wykorzystania na połączenia głosowe oraz wideo do krajowych sieci 
komórkowych i na połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne realizowane z Sieci 
Telekomunikacyjnej P4, zgodnie z pkt. 4.1 niniejszej Oferty Promocyjnej („Pakiet minut do 
wszystkich sieci”); 

ii.  pakiet minut do wykorzystania na połączenia głosowe oraz wideo do Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 i połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne, realizowane 
z Sieci Telekomunikacyjnej P4, zgodnie z pkt 4.2 niniejszej Oferty Promocyjnej („Pakiet 
minut do Play i na stacjonarne”). 

 

3. Zasady przyznania rabatu na Abonament: 

a. Wysokość Abonamentu po udzielonym rabacie odpowiada wartości Abonamentu niŜszemu o 
jeden poziom, zgodnie z tabelą poniŜej: 

Oferta One Play 45 One Play 65 One Play 95 

Wysokość Abonamentu przed rabatem 45 PLN 65 PLN 95 PLN 

Wysokość Abonamentu po rabacie 25 PLN 45 PLN 65 PLN 

Pakiet Złotówek w Abonamencie 45 PLN 65 PLN 95 PLN 

Wysokość rabatu 20 PLN 20 PLN 30 PLN 

b. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja Numeru 
MSISDN (numeru telefonu), Abonament naliczany jest proporcjonalnie do liczby dni 
pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego i pomniejszony o rabat w wysokości:  
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i) 44,3% - w przypadku wyboru Oferty One Play 45; 
ii)  30,8% - w przypadku wyboru Oferty One Play 65; 
iii)  31,6% - w przypadku wyboru Oferty One Play 95; 
 

c. Rabat przyznany w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dotyczy tylko opłaty za Abonament. 
Wszystkie opłaty poza Abonamentem będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty One Play. 

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

e. Z zawarciem Umowy w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej nie łączy się prawo do zakupu 
Telefonu po cenie określonej w Cenniku Telefonów w Ofercie One Play. 

f. Po upływie 12 pełnych Okresów Rozliczeniowych i przejściu na Umowę na czas nieokreślony, 
Abonament będzie naliczany odpowiednio dla wybranej Oferty zgodnie z Tabelą nr. 4 Cennika 
Oferty One Play. 

  

4. Abonent wybiera podczas procesu zakupowego jeden z dwóch dostępnych pakietów minut, 
przyznawanych Bezpłatnie na 6 pełnych Okresów Rozliczeniowych:  

Oferta One Play 45 One Play 65 One Play 95 

Pakiet minut do wszystkich sieci 30 minut 50 minut 

Pakiet minut do Play i na stacjonarne 50 minut 100 minut 

 

4.1 Pakiet minut do wszystkich sieci 
 

a Pakiet moŜe być wykorzystany na połączenia głosowe oraz wideo do krajowych sieci 
komórkowych i na połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne realizowane z Sieci 
Telekomunikacyjnej P4.  

b Pakiet jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego, 
pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 

c. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym pakiet jest przyznawany pomiędzy 
godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu, w którym 
nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN. Liczba minut w pakiecie jest proporcjonalna do liczby 
dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

d. Opłata za  pakiet minut przyznawany Abonentowi w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej 
zawarta jest w kwocie Abonamentu. 

e. Aby sprawdzić stan minut w pakiecie naleŜy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu 
krótki kod *102#. Wpisując powyŜszy kod Abonent otrzyma informację dotyczącą stanu 
minut z pakietu oraz minut przyznanych w ramach usługi Zbieraj minuty, jeŜeli usługa jest 
aktywna. 

f. Minuty z Pakietu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed środkami przyznanymi w 
ramach Pakietu Złotówek. 
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g. W przypadku gdy Abonent posiada aktywną usługę Zbieraj minuty, minuty przyznane w 
ramach Pakietów są wykorzystywane równocześnie z minutami przyznanymi w ramach usługi 
Zbieraj Minuty. 

h. W przypadku, gdy w 6 pełnym Okresie Rozliczeniowym Abonent nie zgłosi dyspozycji 
dezaktywacji pakietu zgodnie z pkt. 4.1 lit. i. poniŜej, pakiet będzie przyznawany z kaŜdym 
kolejnym Okresem Rozliczeniowym, z zastrzeŜeniem, iŜ za przyznanie pakietu pobierana 
będzie opłata abonamentowa w wysokości 10 PLN, kaŜdorazowo uwidaczniana na Rachunku 
Telekomunikacyjnym. 

i. Abonent moŜe w dowolnym momencie zgłosić dyspozycję dezaktywacji pakietu poprzez 
wybranie i zatwierdzenie na klawiaturze telefonu skróconego kodu: 

 
i. *111*40*2# dla pakietu 30 minut; 
ii.  *111*41*2# dla pakietu 50 minut 

 
j. Dezaktywacja następuje z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent zgłosił 

dyspozycję dezaktywacji, o ile dyspozycja została zgłoszona do godziny 17:00 ostatniego dnia 
danego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku zgłoszenia dyspozycji dezaktywacji po 
godzinie 17:00 ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, P4 zastrzega, Ŝe dezaktywacja moŜe 
nastąpić z początkiem drugiego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie 
Rozliczeniowym, w którym Abonent zgłosił dyspozycję dezaktywacji. 

k. Po dezaktywacji Abonent moŜe ponownie aktywować pakiet na zasadach opisanych w 
Regulaminie Oferty Promocyjnej „Pakiet minut do wszystkich sieci”. 

 
4.2 Pakiet minut do Play i na stacjonarne 
 

a. Pakiet moŜe być wykorzystany na połączenia głosowe oraz wideo do Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 i połączenia głosowe do krajowych sieci stacjonarnych, realizowane z 
Sieci Telekomunikacyjnej P4. 

b. Pakiet jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego, 
pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 

c. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym pakiet jest przyznawany pomiędzy 
godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu, w którym 
nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN. Liczba minut w pakiecie jest proporcjonalna do liczby 
dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

d. Opłata za pakiet przyznawany Abonentowi w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej zawarta 
jest w kwocie Abonamentu. 

e. Aby sprawdzić stan minut w pakiecie naleŜy wybrać na klawiaturze telefonu kod *111#, a 
następnie wybrać opcję „stan konta” - nr.1, po czym wybrać opcję  „minuty”- nr.3,  jako 
ostatni krok naleŜy wybrać nr.2. 

f. Minuty z pakietu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed środkami z Pakietu 
Złotówek, przyznanym w ramach Aboenmentu. 

g. W przypadku gdy Abonent posiada aktywną usługę Zbieraj minuty, minuty przyznane w 
ramach pakietu są wykorzystywane w drugiej kolejności po minutach z Pakietu Zbieraj 
minuty. 

h. W przypadku, gdy w 6 pełnym Okresie Rozliczeniowym Abonent nie zgłosi dyspozycji 
dezaktywacji pakietu zgodnie z pkt. 4.2 lit. i. poniŜej, pakiet będzie przyznawany z kaŜdym 
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kolejnym Okresem Rozliczeniowym, z zastrzeŜeniem, iŜ za przyznanie pakietu pobierana 
będzie opłata abonamentowa w wysokości 5 PLN, kaŜdorazowo uwidaczniana na Rachunku 
Telekomunikacyjnym. 

i. Abonent moŜe w dowolnym momencie zgłosić dyspozycję dezaktywacji pakietu poprzez 
wybranie i zatwierdzenie na klawiaturze telefonu skróconego kodu: 

 
i. *111*42*2# dla pakietu 50 minut; 
ii.  *111*43*2# dla pakietu 100 minut. 

 
j. Dezaktywacja następuje z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent zgłosił 

dyspozycję dezaktywacji, o ile dyspozycja została zgłoszona do godziny 17:00 ostatniego dnia 
danego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku zgłoszenia dyspozycji dezaktywacji po 
godzinie 17:00 ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, P4 zastrzega, Ŝe dezaktywacja moŜe 
nastąpić z początkiem drugiego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie 
Rozliczeniowym, w którym Abonent zgłosił dyspozycję dezaktywacji. 

k. Po dezaktywacji Abonent moŜe ponownie aktywować pakiet na zasadach opisanych w 
Regulaminie Oferty Promocyjnej „Pakiet minut do Play i na stacjonarne”. 

l. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty z pakietu nie przechodzą na 
kolejne Okresy Rozliczeniowe.  

 

5. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem Okresu ZastrzeŜonego z przyczyn leŜących po 
stronie Abonenta, Operator moŜe obciąŜyć Abonenta opłatą specjalną określonych w Tabelach 
poniŜej: 

a. dla One Play 45: 

Czas trwania Umowy 12 miesięcznej 
wyraŜony procentowo dla One Play 45 0% - 50% 

powyŜej 
50% do 

75% 

powyŜej 75% 
do 100% 

Konsument 320 PLN 240 PLN 160 PLN 

Pozostałe podmioty 320 PLN 

 
b. dla One Play 65: 
Czas trwania Umowy 12 miesięcznej 
wyraŜony procentowo dla One Play 65 0% - 50% 

powyŜej 
50% do 

75% 

powyŜej 75% 
do 100% 

Konsument 360 PLN 270 PLN 180 PLN 

Pozostałe podmioty 360 PLN 

 
c. dla One Play 95: 
Czas trwania Umowy 12 miesięcznej 
wyraŜony procentowo dla One Play 95 0% - 50% 

powyŜej 
50% do 

75% 

powyŜej 75% 
do 100% 

Konsument 480 PLN 360 PLN 240 PLN 

Pozostałe podmioty 480 PLN 
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Dodatkowe informacje 
 
6. Zmiana wysokości Abonamentu w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu ZastrzeŜonego) 

powoduje utratę prawa do korzystania z rabatu na Abonament oraz wybranego pakietu, 
przyznanych w ramach niniejszej Oferty. 

7. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi chyba, Ŝe inne Oferty 
Promocyjne stanowią inaczej.  

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 
przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cenniku Oferty One Play. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio 
Cennik Oferty One Play oraz Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z 
o.o. dla Abonentów.  

10. 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, 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 lub odwołanie niniejszej Oferty 
Promocyjnej  nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o 
zmianach lub odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

12. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają 
podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. 

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