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Oferta Promocyjna „ Lepsze warunki w Play Karta”
obowiązuje od 16 lipca 2007r. do odwołania

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej
1. Oferta Promocyjna „Lepsze warunki w Play Karta” skierowana jest do obecnych oraz przyszłych Użytkowników

Play Karta. Niniejsza Oferta Promocyjna obejmuje Użytkowników wymienionych w powyższym zdaniu

automatycznie i nie jest uzależniona od jakichkolwiek działań z ich strony.

Przedmiot Oferty
2. W okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej zmianie ulegają zasady anulowania następujących

jednostek rozliczeniowych: 

a. Pakietu Złotówek przyznanego w ramach Doładowania, 

b. Minut przyznanych w ramach usługi Zbieraj Minuty, które nie zostały wykorzystane przed upływem okresu

ważności połączeń wychodzących. 

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej jednostki rozliczeniowe opisane w pkt 2 powyżej są anulowane z  chwilą

upływu okresu ważności dla połączeń przychodzących. 

4. Niniejsza Oferta Promocyjna nie zmienia zasad anulowania jednostek rozliczeniowych innych niż określone w

pkt 2 powyżej, w tym w szczególności Pakietu Złotówek przyznanego w ramach Zestawu Startowego.

Zasady dotyczące kwot Doładowań
Tabela nr 1: Zasady dotyczące kwot Doładowań

5. Okres ważności połączeń wychodzących oznacza liczbę dni kalendarzowych, liczonych od ostatniego

Doładowania konta Użytkownika o danej wartości, w ciągu których Użytkownik może inicjować połączenia.

6. Okres ważności połączeń przychodzących oznacza liczbę dni kalendarzowych, liczonych od ostatniego

Doładowania o danej wartości, w ciągu których Użytkownik może doładować konto, odbierać połączenia,

skontaktować się z Obsługą Klienta lub numerami alarmowymi. Ostatni dzień okresu ważności połączeń

przychodzących jest jednocześnie ostatnim dniem ważności konta Użytkownika. 

7. Po upływie ostatniego dnia ważności konta Użytkownika, konto Użytkownika ulega dezaktywacji, a tym samym

dalsze korzystanie z usług nie jest możliwe.

Kwota Doładowania Ważność połączeń wychodzących Ważność połączeń przychodzących 

10 PLN – 24 PLN 10 dni 100 dni

25 PLN – 49 PLN 30 dni 120 dni

50 PLN – 99 PLN 90 dni 180 dni

100 PLN – 300 PLN 180 dni 270 dni



OBS¸UGA KLIENTA
E-MAIL: OK@POMOCPLAY.PL 

WYBIERZ *500 Z TELEFONU PLAY 
LUB 790 500 500 Z TELEFONU INNEGO OPERATORA

WWW.PLAYMOBILE.PL
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08. W przypadku niewykorzystania Pakietu Złotówek przyznanego w ramach Doładowania przed upływem

okresu ważności połączeń przychodzących, niewykorzystana wartość Pakietu Złotówek zostaje

anulowana. Użytkownik nie traci niewykorzystanej wartości Pakietu Złotówek przyznanego w ramach

Doładowania po przekroczeniu okresu ważności dla połączeń wychodzących.

09. Pakiet Złotówek, po dokonaniu Doładowania konta, zostaje przyznany Użytkownikowi po otrzymaniu

potwierdzania o Doładowaniu.

10. Zbieraj Minuty to usługa udostępniona Użytkownikom w ramach Oferty Play Karta (określona w Tabeli 

nr 10 pkt 13 Cennika), dzięki której Użytkownik otrzymuje jedną pełną minutę na połączenia głosowe

wychodzące do wszystkich operatorów krajowych (określone w Tabeli nr 1 pkt. 1 Cennika), za każde dwie

pełne minuty odebranego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej połączenia głosowego przychodzącego od

innych operatorów krajowych i zagranicznych. Przyznanie minut następuje po zakończeniu połączenia

przychodzącego, a Użytkownik może z nich od razu skorzystać. Poszczególne minuty w ramach usługi Zbieraj

Minuty są ważne 30 dni od daty ich przyznania. Przyznane minuty nie przedłużają okresu ważności Pakietu

Złotówek lub Premii w Ofercie Play Karta. Uprawnienie Użytkownika do wykorzystania minut przyznanych

w ramach usługi Zbieraj Minuty wygasa o godz. 24:00 ostatniego dnia okresu ważności połączeń

przychodzących, określonych w punkcie 6 powyżej. 

Postanowienia końcowe
11. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych, dostępnych

łącznie z Ofertą Play Karta, chyba, że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej. 

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

13. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Promocyjnej „Lepsze warunki w Play Karta” w każdym

czasie bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana

na stronie internetowej www.playmobile.pl. lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej, z co najmniej

30-dniowym wyprzedzeniem, i będzie zawierać datę, z którą zaprzestaje się stosowania zasad anulowania

jednostek rozliczeniowych (wymienionych w pkt 2 powyżej), które zostały ustalone niniejsza Ofertą

Promocyjną. 

14. 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 przez P4 sp. z o.o.

dla Użytkowników oraz Cenniku Oferty Play, chyba że treść niniejszej Oferty Promocyjnej stanowi inaczej.

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami

Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz Cennika Oferty

Play, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.

16. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Oferty Promocyjnej stosują się postanowienia Oferty

Play Karta zawarte w Cenniku Oferty Play oraz postanowienia innych Warunków Ofert Promocyjnych.

17. 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.


