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Regulamin Oferty Promocyjnej „Wakacyjne doładowania w Play Online 
na kartę” 
obowiązuje od 01.07.2009  do odwołania. 
 
1. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Wakacyjne doładowania w Play Online na 

kartę”. 
 
 

1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla wszystkich Użytkowników oferty Play Online na 
kartę, którzy w okresie od 01.07.2009 do odwołania dokonają Doładowania konta jednorazowo kwotą 
z przedziału od 50 do 300 zł. 

 
2. W okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik oferty Play Online na kartę 

otrzymuje dodatkową premię za każde jednorazowe Doładowanie kwotą z przedziału od 50 zł do 300 
zł, w wysokości określonej w Tabeli nr 1 poniżej. 

       
Tabela 1. Zasady dotyczące wysokości dodatkowej Premii w promocji „ Wakacyjne Doładowania Play Online na 
kart ę”.     
 

KWOTA DOŁADOWANIA WYSOKOŚĆ PREMII  

50  -  300 
 

1GB 
 

 
 
3. Dodatkowa premia będzie przyznawana Użytkownikowi po otrzymaniu potwierdzenia o Doładowaniu. 

Opłata za przyznanie dodatkowej premii zawarta jest kwocie Doładowania konta. 
 
4. Dodatkowa premia może być wykorzystana wyłącznie na usługi podstawowe świadczone przez 

Operatora, które określone zostały w Tabeli nr1 Cennika Oferty Play Online na Kartę. 
 

5. Dodatkowa premia może być wykorzystana w Okresie ważności połączeń internetowych dla 
Doładowań z zakresu 50 zł – 300 zł zgodnie z Tabelą nr 2 poniżej. 
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KWOTA DOŁADOWANIA OKRES WAZNOŚCI POŁĄCZEŃ 
INTERNETOWYCH 

50 zł – 300 zł 56 dni 
 
 

6. Każde Doładowanie w związku z którym przysługuje dodatkowa premia, dokonane przed upływem 
Okresu ważności połączeń internetowych wskazanym w Tabeli nr 2 powyżej i przed wykorzystaniem 
poprzednio przyznanej dodatkowej premii, powoduje zwiększenie dotychczasowej dodatkowej Premii 
o nowo przyznaną. Ważność zsumowanej dodatkowej premii liczona jest od daty nowego 
Doładowania w związku z którym przysługuje dodatkowa premia. 

 

2. Dodatkowe informacje. 

 

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

8. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery należy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz Cenniku Oferty Play Online na kartę. 
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9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał Regulamin 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników 
oraz Cennik Oferty Play Online na kartę. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej, a 
postanowieniami Cennika Oferty Play Online na kartę lub Regulaminu świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników, 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 zastrzeżeniem, iż zmiana warunków nie wpływa na prawa i 
obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika. Informacja o zmianach w niniejszej Ofercie 
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 ZASTRZEŻONE 


