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Oferta Promocyjna 
„Jesienna promocja doładowań w Play”
obowiązuje od 1 września 2007r. do 31 października 2007r.

Jak skorzystać z promocji?
1. Oferta Promocyjna przeznaczona jest do obecnych Użytkowników oraz osób fizycznych, osób prawnych

i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które zakupią Zestaw Startowy

w okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej.

2.  Warunkiem skorzystania z promocji jest aby w czasie obowiązywania Oferty Promocyjnej:

a. nie upłynął dla konta Użytkownika Okres ważności połączeń przychodzących, w rozumieniu

w § 2 pkt. 12 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników,

oraz

b. Użytkownik dokonał Doładowania konta jedną z dostępnych w Ofercie Play Karta metod Doładowań 

kwotą mieszczącą się w jednym z dwóch przedziałów Doładowań podanych w Tabeli nr [1] poniżej 

w czasie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej. 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Jesienna promocja doładowań w Play”.
3.  Każdy Użytkownik, który spełni warunki określone w pkt. 1 i 2 niniejszej Oferty Promocyjnej, w zależności

od wartości Doładowania, otrzyma dodatkowy pakiet jednostek rozliczeniowych zwany w dalszej części

regulaminu „Promocyjną Premią”.

4.  Zarówno Pakiet Złotówek wynikający z wartości Doładowania jak również Promocyjna Premia, zostają

przyznane Użytkownikowi po otrzymaniu potwierdzenia o Doładowaniu.

5.  Przedziały Doładowań i przypisana do nich wysokość Promocyjnej Premii jaką otrzyma Użytkownik z tytułu

Doładowania opisane są w Tabeli nr [1] poniżej;

Tabela nr [1] Zasady dotyczące kwot Doładowań i wysokości Promocyjnej Premii.

6.  Wartość przyznanej Promocyjnej Premii podanej w Tabeli nr [1] zawarta jest w cenie Doładowania dokonanego

przez Użytkownika.

7.  Promocyjna Premia może być wykorzystana wyłącznie na usługi podstawowe świadczone przez Operatora

po cenach określonych w Tabeli nr [1] Cennika Oferty Play.

8.  Kolejność wykorzystania jednostek rozliczeniowych, na usługi podstawowe podane w Tabeli nr [1] 

w Cenniku Oferty Play, znajduje się w Tabeli nr [2] poniżej:

Przedziały Doładowań
objęte Ofertą Promocyjną

od 10 PLN do 24 PLN

od 25 PLN do 49 PLN

Ważność połączeń
wychodzących

10 dni

30 dni

Ważność połączeń
przychodzących

100 dni

120 dni

Wysokość
Promocyjnej Premii

2 PLN

10 PLN
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9.  Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10 poniżej, Promocyjna Premia jest ważna przez 30 dni kalendarzowych

od daty Doładowania.

10.  Każde Doładowanie, w związku z którym przysługuje Promocyjna Premia, dokonane przed upływem terminu

ważności aktualnie przysługującej Promocyjnej Premii, powoduje zwiększenie dotychczasowej Promocyjnej

Premii o przyznaną kwotę wynikającą z nowego Doładowania, a data ważności Promocyjnej Premii jest

liczona od daty nowego Doładowania.

11. Po przekroczeniu Okresu ważności połączeń przychodzących określonego w Tabeli nr [1] niniejszej

Oferty Promocyjnej, Użytkownik traci Promocyjną Premię i niewykorzystaną wartość Pakietu Złotówek.

Dodatkowe informacje
12. 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.

13. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty Promocyjnej „Jesienna promocja doładowań w Play”

w każdym czasie bez podawania przyczyny.

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

15. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści regulaminu 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 Cennikiem Oferty Play, chyba że treść niniejszej oferty stanowi inaczej.

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

Oferty Play Karta zawarte w Cenniku Oferty Play.

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

Cennika Oferty Play lub Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. 

dla Użytkowników, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.

18. 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.

Tabela nr [2] Kolejność wykorzystania jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe 
w Ofercie Play.

Kolejność

1.

2.

3.

Jednostki rozliczeniowe

Minuty przyznane w ramach usługi Zbieraj Minuty oraz przyznane w wyniku uczestnictwa 
w promocjach:minuty, SMS-y, MMS-y, pakiety na przesyłanie danych

Jednostki rozliczeniowe przyznane w ramach Promocyjnej Premii, Premii z tytułu doładowań

Jednostki rozliczeniowe zawarte w Pakiecie Złotówek
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