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Oferta Promocyjna „Wakacyjny roaming” 
 
obowiązuje od 18 czerwca 2007r. do 15 września 2007r. 
 
Jak skorzystać z promocji? 
Promocja jest przeznaczona dla obecnych Abonentów sieci Play oraz dla osób, które w 
okresie od 18 czerwca do 15 września 2007r. zawrą umowę w ramach Oferty Play 
Abonament. Promocja obejmuje Abonentów określonych w powyŜszym zdaniu 
automatycznie i nie jest uzaleŜniona od jakichkolwiek działań z ich strony. 
 
Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Wakacyjny roaming” 
Oferta Promocyjna „Wakacyjny roaming” polega na tym, Ŝe: 
 
1. W okresie od dnia 18 czerwca 2007r do dnia 15 września 2007r, wszystkie 

połączenia  głosowe (wychodzące) inicjowane przez Abonenta w roamingu 
międzynarodowym z krajów wymienionych w pkt 2. do Polski są w cenie 0,49zł brutto 
za minutę połączenia (taryfikacja co 30 sekund), a wiadomości SMS (wychodzące) 
inicjowane przez Abonenta w roamingu międzynarodowym z krajów wymienionych w 
pkt 2. do Polski są w cenie 0,15zł brutto. 

 
2. Promocją objęte są następujące kraje: Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i 

Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, 
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, 
Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, 
Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, 
Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

 
Opłaty za korzystanie z Oferty Promocyjnej „Wakacyjny roaming” 
Oferta Promocyjna „Wakacyjny roaming” jest Bezpłatna – Ŝadna dodatkowa opłata nie 
jest naliczana. 
 
Dodatkowe informacje 
1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest równieŜ w usłudze „Tani roaming”. 
 
2. Niniejsza Oferta Promocyjna jest niedostępna dla UŜytkowników Play Karta. 
 
3. Niniejsza Oferta Promocyjna nie dotyczy połączeń przychodzących w roamingu w 

krajach objętych niniejszą Ofertą Promocyjną ani połączeń głosowych oraz 
wiadomości SMS i MMS wychodzących w roamingu w krajach objętych niniejszą 
Ofertą Promocyjną do krajów innych niŜ Polska. Połączenie te będą naliczane 
zgodnie z Cennikiem Oferty Play. 
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4. Połączenia wychodzące i przychodzące oraz wiadomości SMS i MMS wychodzące w 
roamingu w krajach innych niŜ kraje objęte niniejszą Ofertą Promocyjną będą 
naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty Play. 

 
5. Opłaty za połączenia głosowe oraz wiadomości SMS w ramach niniejszej Oferty 

Promocyjnej naliczane są poza Abonamentem (nie są rozliczane w ramach Pakietu 
Złotówek) i nie są rozliczane z przyznanych Minut w ramach usługi Zbieraj Minuty 
oraz Minut przyznanych w wyniku uczestnictwa w innych promocjach 
wprowadzonych w okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej. 

 
6. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystanie z innych Ofert 

Promocyjnych dostępnych łącznie z Ofertą Play Abonament do dnia 18 czerwca 
2007. 

 
7. Niniejsza Oferta Promocyjna obowiązuje równieŜ w przypadku przekształcenia 

Umowy zawartej na czas nieokreślony w Umowę na czas określony zgodnie z 
warunkami określonymi w Cenniku Oferty Play. 

 
8. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty Promocyjnej „Wakacyjny 

roaming” w kaŜdym czasie bez podawania przyczyny. 
 
9. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej 

www.playmobile.pl 
 
10. Zakres usług oferowanych w roamingu uzaleŜniony jest od sieci partnera 

roamingowego. Aktualna lista sieci i krajów, w których moŜna korzystać z usługi 
roamingu dostępne są na stronie internetowej www.playmobile.pl 

 
11. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą 

literą naleŜy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów. lub w Regulaminie 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników. 

 
12. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej 

a postanowieniami Cennika Oferty Play lub Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały 
charakter nadrzędny. 

 
13. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Ofertą Promocyjną mają zastosowanie 

postanowienia Cennika Oferty Play oraz Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów. 

 
14. Zabronione jest uŜywanie urządzeń typu FCT (Fixed Cellular Terminal) lub 

działających na podobnej zasadzie, w których uŜywane będą karty SIM sieci P4 Sp z 
o.o. Abonent nie ma prawa za pomocą kart SIM naleŜących do P4 Sp. z o.o. 
kierować połączeń do sieci Play i innych sieci telekomunikacyjnych ruchu z sieci 
innych operatorów. 


