
P4 sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał zakładowy wynosi: 25 250 000,00 złotych.

Regulamin Oferty Promocyjnej „Play dla Firm Pakiet”

§1. Zakres Oferty Promocyjnej
1. Oferta Promocyjna „Play dla Firm Pakiet”, skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób

prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność

gospodarczą) oraz innych podmiotów posiadających nr REGON zwanych dalej „Abonentami”, zawierających Umowę

o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na okres 24 miesięcy, w ramach Oferty Play Abonament.

2. Oferta Promocyjna „Play dla Firm Pakiet” obowiązuje od 19.10.2007 do odwołania. P4 zastrzega sobie prawo do

odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyny, przy czym odwołanie nie wpływa

na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej

zostanie opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości

publicznej.

3. P4 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej Oferty Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiana

warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. 

§2. Warunki Szczegółowe
1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent zawierający Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na

okres 24 miesięcy, ma prawo wykupić jeden z Abonamentów, wskazanych w Tabeli nr 1 poniżej. Przedsiębiorca

otrzymuje Kartę SIM/USIM z aktywnym numerem i przysługuje mu prawo do zakupu Telefonu w promocyjnej cenie.

Ceny Telefonów znajdują się w Cenniku Telefonów Oferty Promocyjnej Play dla Firm.

2. Abonent korzystający z niniejszej Oferty Promocyjnej otrzymuje za dodatkową, miesięczną opłatą dodatkowy pakiet

minut w wysokości określonej dla danego Abonamentu do wykorzystania na połączenia głosowe z numerami

komórkowymi w Sieci Telekomunikacyjnej P4 świadczone przez P4 po cenach określonych w Tabeli nr 1 Cennika

Oferty Promocyjnej Play dla Firm („Pakiet Minut”).

Tabela Nr 1

3. Połączenia głosowe na terenie Polski do użytkowników Sieci Telekomunikacyjnej P4 dokonywane przy wykorzystaniu

minut w ramach Pakietu Minut nie pomniejszają Pakietu Złotówek w Abonamencie. W przypadku przekroczenia

limitu minut przyznanych w danym Pakiecie Minut stawka za połączenia głosowe będzie naliczana zgodnie z Cennikiem

Play dla Firm.

Dostępne Abonamenty PLAY DLA FIRM 50 PLAY DLA FIRM 125 PLAY DLA FIRM 300 

Abonament miesięczny za
korzystanie z oferty

50 PLN
(61 PLN z VAT) 

125 PLN
(152,5 PLN z VAT)

300 PLN
(366 PLN z VAT)

Pakiet Złotówek 
w Abonamencie

70 PLN 
(85,4 PLN z VAT) 

210 PLN 
(256,2 PLN z VAT)

600 PLN 
(732 PLN z VAT) 

Pakiet Minut na połączenia 
z numerami komórkowymi w Sieci
Telekomunikacyjnej P4

100 minut 250 minut 500 minut

Miesięczna opłata za Pakiet Minut 
z numerami komórkowymi w Sieci
Telekomunikacyjnej P4

9 PLN (10,98 PLN z VAT)
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a. Pakiet Minut i Pakiet Złotówek może być wykorzystany wyłącznie w danym Okresie Rozliczeniowym.

Pakiet Minut i Pakiet Złotówek niewykorzystany w danym Okresie Rozliczeniowym traci ważność z upływem

ostatniego dnia bieżącego Okresu Rozliczeniowego.

b. Pakiet Minut i Pakiet Złotówek do wykorzystania w pierwszym Okresie Rozliczeniowym jest przyznawany między

godzinami: 24:00 a 01:00 w następnym dniu po aktywacji Karty SIM/USIM. 

c. Pakiet Minut i Pakiet Złotówek na kolejny Okres Rozliczeniowy zostanie przyznany do godziny 01:00 pierwszego

dnia kolejnego Okresu Rozliczeniowego, co oznacza, że wszystkie połączenia wykonane między 24:00 ostatniego

dnia mijającego Okresu Rozliczeniowego a godziną 01:00 kolejnego Okresu Rozliczeniowego są rozliczane poza

Pakietem Minut i Pakietem Złotówek, zgodnie z cenami dla poszczególnych usług określonych w Tabeli nr 1

Cennika Play dla Firm.

d. Pakiet Minut i Pakiet Złotówek nie obejmuje połączeń z numerami specjalnymi, połączeń w roamingu i międzynarodowych,

połączeń przy użyciu usługi „Roaming z kodem”.

e. Połączenia są rozliczane zgodnie z cenami dla poszczególnych usług określonych w Tabeli nr 1 Cennika Oferty

Promocyjnej Play dla Firm.

4. Jeśli postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej nie stanowią inaczej, Abonent może korzystać z Usług Telekomunikacyjnych

świadczonych przez P4 na zasadach określonych w Cenniku Oferty Promocyjnej Play dla Firm.

§3. Zobowiązania Abonenta
1. W ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w ramach niniejszej Oferty

Promocyjnej Abonent nie może zawiesić świadczenia Usług Telekomunikacyjnych ani też przenieść na inny podmiot

praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez uprzedniej zgody P4.

2. W terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent: 

a) nie rozwiąże Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych 

b) swoim działaniem nie spowoduje rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez P4 lub

zaprzestania świadczeń  przez P4 usług w ramach Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

3. W przypadku niewykonania przez Abonenta zobowiązań, określonych w pkt.1 powyżej, Abonent będzie zobowiązany

do zapłaty na rzecz P4 opłaty specjalnej wskazanej w Tabeli nr 4 Cennika Oferty Promocyjnej Play dla Firm. 

§4. Postanowienia końcowe
1. 1.Telefony oferowane w niniejszej Ofercie Promocyjnej posiadają blokadę SIM Lock umożliwiającą pracę Telefonu

jedynie z kartami SIM/USIM w Sieci Telekomunikacyjnej P4. Jeśli usunięcie blokady nastąpi w ciągu 24 miesięcy, licząc

od dnia aktywacji Karty SIM/USIM, jednorazowa opłata wynosi 409,84 PLN (500 PLN z VAT). Cena jest taka sama dla

wszystkich Telefonów nabytych w związku z niniejszą Ofertą Promocyjną. Blokadę można usunąć wyłącznie w salonach

firmowych P4, przy czym w przypadku usunięcia blokady SIM Lock poza salonem firmowym P4 w sposób

nieuzgodniony z P4, Abonent może stracić prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej Telefonu w ramach gwarancji,

rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową, jeżeli wada / niezgodność z umową powstała na skutek

usunięcia blokady SIM Lock.. Blokada jest usuwana jedynie w Telefonach zakupionych  od P4. W celu usunięcia blokady

SIM Lock należy:

a. przyjść do salonu firmowego P4 wraz z Telefonem, w którym ma zostać usunięta blokada SIM Lock i zgłosić chęć

usunięcia blokady SIM Lock,

b. okazać oryginalna fakturę zakupu oraz oryginalną kartę gwarancyjną Telefonu,

c. podać typ Telefonu i numer IMEI.

Abonent zostanie powiadomiony przez pracownika salonu firmowego P4 o terminie i sposobie wykonania operacji po

otrzymaniu kodu od producenta Telefonu.
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2. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy przez Abonenta wszelkie uprawnienia

uzyskane przez Abonenta w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej wygasają z datą przeniesienia praw 

i obowiązków na nowego Abonenta, chyba że dotychczasowy Abonent uzyska zgodę P4, o której mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej Oferty Promocyjnej.

3. Do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej na warunkach niniejszej Oferty Promocyjnej

mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla

Abonentów, Cennik Oferty Promocyjnej Play dla Firm oraz Cennik Telefonów w Ofercie Play dla Firm, o ile niniejszy

Regulamin nie stanowi inaczej.

4. Niniejsza Oferta Promocyjna nie może być łączona z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba że postanowienia innych

Ofert Promocyjnych stanowią inaczej. 

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

6. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej dużą literą należy rozumieć zgodnie 

z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów.


