
Oferta PrOmOcyjna abOnament dla Pierwszych Klientów
i Oferta PrOmOcyjna Karta dla Pierwszych Klientów

zakres Oferty

1.	 Oferta	Promocyjna	„Abonament	dla	Pierwszych	Klientów”	oraz	Oferta	Promocyjna	„Karta	dla	Pierwszych	Klientów”		
	 są	 skierowane	 do	 osób	 fizycznych,	 które	 dokonały	 rejestracji	 w	 portalu	 www.nadchodzi4.com,	 ale	 nie		
	 zakwalifikowały	się	do	udziału	w	testach	sieci	i	usług	P4	Sp.	z	o.o.

2.	 Oferta	jest	ważna	od	16.03.2007	do	15.04.2007.

Przedmiot Oferty

1.	 W	ramach	niniejszej	Oferty	Klient	wybiera	jedną	z	poniższych	możliwości:
	 				a)	 zawiera	 z	 Operatorem	 Umowę	 na	 świadczenie	 Usług	 Telekomunikacyjnych	 na	 podstawie	 Oferty	 Play		
	 	 Abonament;
	
	 				b)	 w	ramach	Oferty	Play	Karta	dokonuje	Aktywacji	i	Rejestracji	zgodnie	z	Regulaminem	Świadczenia	Usług	przez		
	 	 P4	sp.	z	o.o.	dla	Użytkowników.

Oferta „abonament dla Pierwszych Klientów”

1.	 Niniejsza	Oferta	Promocyjna	zawiera	warunki	szczególne	w	odniesieniu	do	Oferty	Play	Abonament	z	umową	na		
	 24	miesiące,	co	oznacza,	 iż	w	zakresie	nieuregulowanym	niniejszą	Ofertą	Promocyjną	zastosowanie	znajdują		
	 warunki	Oferty	Play	Abonament	z	umową	na	24	miesiące.

2.	 Abonent	podpisując	Umowę:
	 				a)	 wybiera	jeden	z	Abonamentów	dostępnych	w	Ofercie	Play	Abonament	przy	umowie	na	24	miesiące,	które		
	 	 przedstawiono	w	Tabeli	Nr	3	zamieszczonej	w	Cenniku	Oferty	Play,	
	 				b)	 kupuje	Telefon	po	specjalnej	cenie	określonej	w	aktualnym	cenniku	Telefonów	dla	Oferty	Play,	
	 				c)	 otrzymuje	Kartę	SIM/USIM	z	Numerem	MSISDN	wybranym	przez	Abonenta.

3.	 Opłaty	i	rozliczenia	z	tytułu	świadczenia	usług	będą	wykonywane	zgodnie	z	Cennikiem	Oferty	Play.

4.	 W	ramach	Abonamentu	Abonent	otrzymuje	50	minut	na	połączenia	głosowe	(Pakiet	50	minut/3	m-ce),	które		
	 mogą	być	wykorzystane	zgodnie	z	następującymi	warunkami:
	 				a)	 Pakiet	 50	 minut/3	 m-ce	 jest	 przydzielany	 przez	 3	 kolejne	 Okresy	 Rozliczeniowe	 z	 zastrzeżeniem		
	 	 pkt.	6	i	7	poniżej.
	 				b)	 Pierwszy	Pakiet	50	minut/3	m-ce	zostaje	przyznany	Abonentowi	po	aktywacji	Numeru	MSISDN	(numeru		
	 	 telefonu)	 między	 godzinami:	 00:00	 a	 01:00	 następnego	 dnia	 kalendarzowego.	 Opłaty	 za	 usługi		
	 	 świadczone	od	momentu	aktywacji	Numeru	MSISDN	do	momentu	przyznania	Pakietu	50	minut/3	m-ce		
	 	 są	rozliczane	poza	Abonamentem	zgodnie	z	cenami	dla	poszczególnych	usług	określonych	w	Cenniku.
	 				c)	 Pakiet	50	minut/3	m-ce	na	kolejny	Okres	Rozliczeniowy	zostaje	przyznany	do	godziny	01:00	pierwszego		
	 	 dnia	kolejnego	Okresu	Rozliczeniowego,	co	oznacza,	że	wszystkie	opłaty	za	usługi	świadczone	między		
	 	 godziną	00:00	ostatniego	dnia	mijającego	Okresu	Rozliczeniowego,	a	godziną	01:00	kolejnego	Okresu		



	 	 Rozliczeniowego	 są	 rozliczane	 poza	 Abonamentem,	 zgodnie	 z	 cenami	 dla	 poszczególnych	 usług		
	 	 określonych	w	Cenniku.
	 				d)	 Niewykorzystany	w	danym	Okresie	Rozliczeniowym	Pakiet	50	minut/3	m-ce	jest	przenoszony	na	kolejny		
	 	 Okres	Rozliczeniowy.
	 				e)	 Po	 zakończeniu	 trzeciego	 kolejnego	 Okresu	 Rozliczeniowego,	 w	 którym	 jest	 przyznawany	 Pakiet	 50		
	 	 minut/3	 m-ce,	 niewykorzystane	 minuty	 są	 przenoszone	 na	 kolejny	 Okres	 Rozliczeniowy	 i	 mogą	 być		
	 	 wykorzystane	wyłącznie	w	tym	Okresie	Rozliczeniowym.
	 				f)	 Pakiet	50	minut/3	m-ce	może	być	wykorzystywany	na	wszystkie	krajowe	połączenia	głosowe,	z	wyłączeniem		
	 	 połączeń	na	numery	specjalne,	połączeń	międzynarodowych,	połączeń	w	roamingu	oraz	połączeń	przy		
	 	 użyciu	usługi	„Roaming	z	kodem”	określonych	w	Cenniku	Oferty	Play.

5.	 W	ramach	Abonamentu	Abonent	otrzymuje	promocyjny	pakiet	60	MB	(Pakiet	60	MB	/1	m-c).	
	 				a)	 Pakiet	60	MB	/1	m-c	jest	przydzielany	na	jeden	Okres	Rozliczeniowy	z	zastrzeżeniem	pkt.	6	i	7	poniżej.
	 				b)	 Pakiet	60	MB	/1	m-c	jest	przyznawany	po	godzinie	01:00	następnego	dnia	po	aktywacji	Karty	SIM/USIM.
	 				c)	 Niewykorzystany	w	danym	Okresie	Rozliczeniowym	Pakiet	60	MB	/1	m-c	zachowuje	ważność	wyłącznie		
	 	 do	końca	następnego	Okresu	Rozliczeniowego.
	 				d)	 Pakiet	60	MB	/1	m-c	jest	do	wykorzystania	na	transmisję	danych.

6.	 W	przypadku	zmiany	Oferty	Play	Abonament	na	inną	Abonent	traci	prawo	do	pakietów	wskazanych	w	pkt.	4	i	5		
	 powyżej.

7.	 Niniejsza	Oferta	Promocyjna	nie	może	być	 łączona	z	 innymi	Ofertami	Promocyjnymi	dostępnymi	w	sieci	Play.		
	 W	momencie,	 gdy	Abonent	 przystąpi	 do	 innej	Oferty	 Promocyjnej	w	okresie	 obowiązywania	niniejszej	 oferty,		
	 wówczas	 Operator	 będzie	 uprawniony	 do	 anulowania	 niewykorzystanego	 w	 części	 lub	 w	 całości	 Pakietu	 50		
	 minut/3	m-ce	oraz	do	anulowania	niewykorzystanego	w	części	lub	w	całości	Pakietu	60	MB/1	m-c.

8.	 W	 okresie	 od	 momentu	 aktywacji	 Karty	 SIM/USIM,	 następującej	 po	 podpisaniu	 umowy	 na	 czas	 określony		
	 w	 ramach	Oferty	 Play	Abonament	do	dnia	30	kwietnia	2007	 r.,	Abonent	będzie	miał	możliwość	korzystania		
	 z	 usługi	 Zliczania	 minut.	 W	 ramach	 niniejszej	 oferty	 wszystkie	 minuty	 połączeń	 głosowych	 inicjowanych		
	 przez	Abonenta	z	numerami	krajowymi	 (z	wyłączeniem	połączeń	na	numery	specjalne,	połączeń	w	roamingu		
	 międzynarodowym,	połączeń	przy	użyciu	usługi	„Tani	roaming”	oraz	połączeń	międzynarodowych	określonych		
	 w	 Cenniku	 Oferty	 Play)	 zostają	 zliczone,	 a	 następnie	 przyznane	 dnia	 1	 maja	 2007	 r.	 jako	 minuty		
	 do	wykorzystania:
	 				a)	 na	połączenia	głosowe	na	numery	 krajowe	 (z	wyłączeniem	połączeń	na	numery	 specjalne,	połączeń		
	 	 w	 roamingu	 międzynarodowym,	 połączeń	 przy	 użyciu	 usługi	 „Tani	 roaming”	 oraz	 połączeń		
	 	 międzynarodowych	określonych	w	Cenniku	Oferty	Play	);
	 				b)	 w	okresie	od	1	do	31	maja	2007	r.

9.	 Zliczanie	minut	 odbywa	 się	 automatycznie	 po	 zakończeniu	 każdego	połączenia	wychodzącego	 spełniającego		
	 warunki	punktu	8.	

10.	 W	 dniu	 1	 maja	 2007	 informacja	 o	 ilości	 zliczonych	 minut	 zostanie	 przekazana	 na	 Numer	 MSISDN	 (numer		
	 telefonu)	 Abonenta.	 Minuty	 przyznane	 Abonentowi	 w	 ramach	 niniejszej	 oferty	 są	 do	 wykorzystania		
	 w	 pierwszej	 kolejności,	 przed	 minutami	 z	 Pakietu	 50	 minut/3	 m-ce	 oraz	 minutami	 przyznanymi	 w	 ramach		
	 usługi	Zbieraj	Minuty.

11.	 Minuty	przyznane	Abonentowi	w	ramach	Zliczania	minut	niewykorzystane	do	31	maja	2007	r.	zostają	anulowane.

12.	 Minuty	przyznane	Abonentowi	w	 ramach	Zliczania	minut	 zostają	anulowane	w	przypadku	przekroczenia	daty	
	 ważności	połączeń	wychodzących	przed	dniem	1	maja	2007	r.

13.	 W	 okresie	 od	 16	 marca	 2007r.	 do	 odwołania	 połączenia	 z	 Obsługą	 Klienta	 pod	 numerem	 *500	 oraz		
	 790	 500	 500	 (wykonane	 przy	 użyciu	 Karty	 SIM/USIM	 Operatora)	 nie	 będą	 dodatkowo	 płatne,	 ale	 wliczone		
	 w	Abonament.

14.	 Opłata	za	Zliczanie	minut	jest	wliczona	w	kwotę	Abonamentu.



Oferta „Karta dla Pierwszych Klientów”

1.	 Niniejsza	Oferta	Promocyjna	 zawiera	warunki	 szczególne	w	odniesieniu	do	Oferty	 Play	Karta,	 co	oznacza,	 iż		
	 w	zakresie	nieuregulowanym	niniejszą	Ofertą	Promocyjną	zastosowanie	znajdują	warunki	Oferty	Play	Karta.
2.	 Klient	rejestrując	się	jako	Użytkownik	usługi	przepłaconej:
	 				a)	 kupuje	Zestaw	startowy	zgodnie	z	Cennikiem	dla	oferty	Play	Karta,
	 				b)	 otrzymuje	Kartę	SIM/USIM	z	Numerem	MSISDN	wybranym	przez	Użytkownika,
	 				c)	 ma	możliwość	zakupu	Telefonu	w	cenie	określonej	w	aktualnym	cenniku	Telefonów	dla	Oferty	Play.	

3.	 Opłaty	i	rozliczenia	z	tytułu	świadczenia	usług	będą	wykonywane	zgodnie	z	Cennikiem	Oferty	Play.

4.	 W	ramach	Doładowania	Użytkownik	otrzymuje	50	minut	na	połączenia	głosowe	(Pakiet	50	minut/3	m-ce),	które		
	 mogą	być	wykorzystane	zgodnie	z	następującymi	warunkami:
	 				a)	 Pakiet	50	minut/3	m-ce	jest	przydzielany	przez	3	kolejne	okresy	30-dniowe	z	zastrzeżeniem	pkt.	6,	7	i	8		
	 	 poniżej.
	 				b)	 Pierwszy	 Pakiet	 50	 minut/3	 m-ce	 zostaje	 przyznany	 Użytkownikowi	 po	 Aktywacji	 Numeru	 MSISDN		
	 	 (numeru	telefonu)	między	godzinami:	00:00	a	01:00	następnego	dnia	kalendarzowego.	Opłaty	za	usługi		
	 	 świadczone	od	momentu	Aktywacji	Numeru	MSISDN	do	momentu	przyznania	Pakietu	50	minut/3	m-ce		
	 	 są	rozliczane	poza	Pakietem	50	minut/3	m-ce,	zgodnie	z	cenami	dla	poszczególnych	usług	określonych		
	 	 w	Cenniku.
	 				c)	 Pakiet	50	minut/3	m-ce	na	kolejny	okres	30-dniowy	zostaje	przyznany	do	godziny	01:00	pierwszego	dnia			
	 	 kolejnego	okresu	30-dniowego,	 co	 oznacza,	 że	wszystkie	 opłaty	 za	 usługi	 świadczone	między	 godziną		
	 	 00:00	ostatniego	dnia	mijającego	okresu	30-dniowego,	a	godziną	01:00	kolejnego	okresu	30-dniowego		
	 	 są	rozliczane	poza	Pakietem	50	minut/3	m-ce,	zgodnie	z	cenami	dla	poszczególnych	usług	określonych		
	 	 w	Cenniku.
	 				d)	 Niewykorzystany	w	danym	okresie	30-dniowym	Pakiet	50	minut/3	m-ce	jest	przenoszony	na	kolejny	okres		
	 	 30-dniowy.
	 				e)	 Po	 zakończeniu	 trzeciego	 kolejnego	 okresu	 30-dniowego,	 w	 którym	 jest	 przyznawany		
	 	 Pakiet	50	minut/3	m-ce,	niewykorzystane	minuty	są	przenoszone	na	kolejny	okres	30-dniowy	i	mogą	być		
	 	 wykorzystane	wyłącznie	w	tym	okresie	30-dniowym.
	 				f)	 Pakiet	 50	 minut/3	 m-ce	 może	 być	 wykorzystywany	 na	 wszystkie	 krajowe	 połączenia	 głosowe,		
	 	 z	wyłączeniem	połączeń	na	numery	specjalne,	połączeń	międzynarodowych,	połączeń	w	roamingu	oraz		
	 	 połączeń	przy	użyciu	usługi	„Roaming	z	kodem”	określonych	w	Cenniku	Oferty	Play.

5.	 W	ramach	Doładowania	Użytkownik	otrzymuje	promocyjny	pakiet	60	MB	(Pakiet	60	MB	/1	m-c).	
	 				a)	 Pakiet	60	MB	/1	m-c	jest	przydzielany	na	jeden	okres	30-dniowy	z	zastrzeżeniem	pkt.	6,	7	i	8	poniżej.
	 				b)	 Pakiet	60	MB	/1m-c	jest	przyznawany	po	godzinie	01:00	następnego	dnia	po	Aktywacji	Karty	SIM/USIM.
	 				c)	 Niewykorzystany	w	danym	okresie	30-dniowym	Pakiet	60	MB	/1	m-c	zachowuje	ważność	wyłącznie	do	końca		
	 	 następnego	okresu	30-dniowego.
	 				d)	 Pakiet	60	MB	/1	m-c	jest	do	wykorzystania	na	transmisję	danych.

6.	 Warunkiem	wykorzystania	Pakietu	50	minut/3	m-ce	i	Pakietu	60	MB	/1	m-c	jest	wykonywanie	Doładowań	konta,		
	 aby	 zachować	 możliwość	 wykonywania	 połączeń	 wychodzących	 w	 okresie	 obowiązywania	 niniejszej	 oferty.		
	 Po	 przekroczeniu	 okresu	 ważności	 połączeń	 wychodzących	 Operator	 będzie	 uprawniony	 do	 anulowania		
	 niewykorzystanego	 w	 części	 lub	 w	 całości	 Pakietu	 50	 minut/3m-ce	 oraz	 do	 anulowania	 niewykorzystanego		
	 w	części	lub	w	całości	Pakietu	60	MB	/1	m-c.

7.	 W	 przypadku	 zmiany	 Oferty	 Play	 Karta	 na	 inną	 Użytkownik	 traci	 prawo	 do	 Pakietu	 50	 minut/3	 m-ce		
	 i	Pakietu	60	MB	/1	m-c	wskazanych	w	pkt.	4	i	5	powyżej.

8.	 Niniejsza	Oferta	Promocyjna	nie	może	być	 łączona	z	 innymi	Ofertami	Promocyjnymi	dostępnymi	w	sieci	Play.		
	 W	momencie,	gdy	Użytkownik	przystąpi	do	innej	Oferty	Promocyjnej	w	okresie	obowiązywania	niniejszej	oferty,		
	 wówczas	 Operator	 będzie	 uprawniony	 do	 anulowania	 niewykorzystanego	 w	 części	 lub	 w	 całości		
	 Pakietu	50	minut/3	m-ce	oraz	do	anulowania	niewykorzystanego	w	części	lub	w	całości	Pakietu	60	MB	/1	m-c.

9.	 W	okresie	od	momentu	Aktywacji	w	ramach	Oferty	Play	Karta	do	dnia	30	kwietnia	2007	r.	Użytkownik	będzie		
	 miał	 możliwość	 korzystania	 z	 usługi	 Zliczania	 minut.	 W	 ramach	 niniejszej	 oferty	 wszystkie	 minuty	 połączeń		
	 głosowych	 inicjowanych	 przez	 Użytkownika	 z	 numerami	 krajowymi	 (z	 wyłączeniem	 połączeń	 na	 numery		



	 specjalne,	połączeń	w	roamingu	międzynarodowym,	połączeń	przy	użyciu	usługi	„Tani	roaming”	oraz	połączeń		
	 międzynarodowych	określonych	w	Cenniku	Oferty	 Play)	 zostają	 zliczone,	a	następnie	przyznane	dnia	1	maja		
	 2007	r.	jako	minuty	do	wykorzystania:
	 				a)	 na	połączenia	głosowe	na	numery	 krajowe	 (z	wyłączeniem	połączeń	na	numery	 specjalne,	połączeń		
	 	 w	 roamingu	 międzynarodowym,	 połączeń	 przy	 użyciu	 usługi	 „Tani	 roaming”	 oraz	 połączeń		
	 	 międzynarodowych	określonych	w	Cenniku	Oferty	Play	);
	 				b)	 w	okresie	od	1	do	31	maja	2007	r.

11.	 Zliczanie	minut	 odbywa	 się	 automatycznie	 po	 zakończeniu	 każdego	połączenia	wychodzącego	 spełniającego		
	 warunki	punktu	8.	
12.	 W	dniu	1	maja	2007	r.	 informacja	o	 ilości	zliczonych	minut	zostanie	przekazana	na	Numer	MSISDN	(numer		
	 telefonu)	 Użytkownika.	 Minuty	 przyznane	 Użytkownikowi	 w	 ramach	 niniejszej	 Oferty	 Promocyjnej	 są		
	 do	 wykorzystania	 w	 pierwszej	 kolejności,	 przed	 minutami	 przyznanymi	 w	 ramach	 usługi	 Zbieraj	 Minuty	 oraz		
	 minutami	Pakietu	50	minut/3	m-ce.

13.	 Minuty	przyznane	Użytkownikowi	w	ramach	oferty	Zliczania	minut	niewykorzystane	do	31	maja	2007	r.	zostają		
	 anulowane.

14.	 Minuty	przyznane	Użytkownikowi	w	ramach	oferty	Zliczania	minut	zostają	anulowane	w	przypadku	przekroczenia		
	 daty	ważności	połączeń	wychodzących	przed	dniem	1	maja	2007	r.

15.	 W	okresie	od	16	marca	2007	r.	do	odwołania	połączenia	z	Obsługą	Klienta	pod	numerem	*500	oraz	790	500	500		
	 (wykonane	przy	użyciu	Karty	SIM/USIM	Operatora)	nie	będą	dodatkowo	płatne,	ale	wliczone	w	kwotę	Doładowania.
16.	 Opłata	za	Zliczanie	minut	jest	wliczona	w	kwotę	Doładowania.

Postanowienia końcowe

1.	 Telefony	oferowane	w	Ofercie	Promocyjnej	posiadają	blokadę	SIM-lock	umożliwiającą	pracę	 telefonu	 jedynie		
	 z	kartami	SIM	w	sieci	Play.	Jeśli	usunięcie	blokady	nastąpi	w	ciągu	24	miesięcy,	licząc	od	dnia	aktywacji	Karty		
	 SIM,	 jednorazowa	 opłata	 wynosi	 500	 PLN	 z	 VAT.	 Cena	 jest	 taka	 sama	 dla	 wszystkich	 rodzajów	 aparatów		
	 telefonicznych	nabytych	w	związku	z	niniejszą	promocją.	Blokadę	można	usunąć	wyłącznie	w	salonach	firmowych		
	 sieci	 Play.	 Blokada	 jest	 usuwana	 jedynie	 w	 telefonach	 zakupionych	 w	 Ofercie	 Promocyjnej	 sieci	 Play.	 W	 celu		
	 usunięcia	blokady	SIM-lock	należy:
	 				a)	 przyjść	do	salonu	wraz	z	telefonem,	w	którym	ma	zostać	usunięta	blokada	SIM,	i	zgłosić	chęć	usunięcia		
	 	 blokady	SIM,
	 				b)	 okazać	oryginalną	fakturę	zakupu	oraz	oryginalną	kartę	gwarancyjną	aparatu,
	 				c)	 podać	typ	telefonu	i	numer	IMEI.
	 Abonent/Użytkownik	zostanie	powiadomiony	przez	pracownika	salonu	o	terminie	i	sposobie	wykonania	operacji		
	 po	otrzymaniu	kodu	od	producenta	telefonu.

2.	 W	przypadku	przeniesienia	praw	 i	obowiązków	wynikających	z	Umowy	przez	Abonenta/Użytkownika	wszelkie		
	 uprawnienia	uzyskane	przez	Abonenta/Użytkownika	w	ramach	niniejszej	oferty	wygasają	z	datą	przeniesienia		
	 praw	i	obowiązków	na	nowego	Abonenta/Użytkownika.
	
3.	 W	 przypadku	 zmiany	 przez	 Użytkownika	 Oferty	 Play	 Karta	 na	 Ofertę	 Play	 Abonament	 wszelkie	 uprawnienia		
	 uzyskane	przez	Użytkownika	w	ramach	niniejszej	oferty	wygasają	z	datą	zmiany	oferty.	


