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Oferta Promocyjna „Play Abonament 40”
obowiązuje od 23 listopada 2007r. do odwołania

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Play Abonament 40”

1. Oferta Promocyjna „Play Abonament 40” umożliwia podpisanie Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych

na czas określony 24 miesięcy (Okres Zastrzeżony) w ramach oferty Play Abonament i wybór Abonamentu – Play

Abonament 40, określonego w Tabeli nr 1 poniżej.

Tabela nr [1] Dostępne Abonamenty w Ofercie Promocyjnej „Play Abonament 40”

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent otrzymuje Kartę SIM/USIM z Numerem MSISDN i przysługuje mu

prawo do zakupu Telefonu po specjalnej cenie określonej w aktualnym Cenniku Telefonów dla Oferty Promocyjnej

„Play Abonament 40”.

3. Abonent w ramach Play Abonament 40 otrzymuje Pakiet Złotówek o wartości 48 PLN, który może być wykorzystany

w bieżącym Okresie Rozliczeniowym. Abonent może wykorzystać Pakiet Złotówek na usługi podstawowe

wymienione w Tabeli nr 2, świadczone przez Operatora po cenach określonych w kolumnie B poniżej.

Po wykorzystaniu Pakietu Złotówek opłaty za usługi podstawowe będą naliczane po cenach określonych w Tabeli

nr 2, kolumna B poniżej. Opłaty za usługi podstawowe nie wymienione w Tabeli nr 2 są naliczane poza

Abonamentem, po cenach określonych w Tabeli nr 3. Opłaty za pozostałe usługi nie wymienione 

w Tabelach 2 oraz 3 naliczane są zgodnie z Cennikiem Oferty Play.

Tabela nr [2] Cennik jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe rozliczane
w ramach Pakietu Złotówek

* Cena efektywna, cena stanowiąca iloraz stawki Abonamentu i ilości minut możliwych do wykorzystania w ramach

abonamentu powiększonego o kwotę przyznanego Pakietu Złotówek, obliczonej przy zastosowaniu dotychczasowej

ceny za wychodzące połączenie głosowe.

Dostępny Abonament Abonament miesięczny 
za korzystanie z oferty Pakiet Złotówek w Abonamencie

Play Abonament 40 40 PLN 48 PLN

Lp Usługa podstawowa Opłata w PLN

1. A B

2. Połączenie głosowe do sieci Play i na numery stacjonarne
(naliczanie sekundowe) 0,25 PLN / minuta* 0,30 PLN / minuta

3. Połączenie głosowe do pozostałych krajowych operatorów
komórkowych (naliczanie sekundowe) 0,46 PLN / minuta* 0,55 PLN / minuta

4. SMS do sieci Play (SMS standardowy) 0,08 PLN / SMS* 0,10 PLN / SMS 

5. SMS do pozostałych krajowych operatorów komórkowych
(SMS standardowy) 0,15 PLN / SMS* 0,18 PLN / SMS

6. Połączenie wideo do sieci Play (naliczanie sekundowe) 0,25 PLN / minuta* 0,30 PLN / minuta

7. Połączenie wideo do pozostałych krajowych operatorów
komórkowych (naliczanie sekundowe) 0,46 PLN / minuta* 0,55 PLN / minuta
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Tabela nr [3] Cennik jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe
rozliczane poza Pakietem Złotówek

4. W Okresie Zastrzeżonym Abonent nie może zmienić wartości swojego Abonamentu, 

5. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem Okresu Zastrzeżonego z przyczyn leżących po stronie Abonenta,

Operator może obciążyć Abonenta opłatą specjalną określoną w Tabeli nr 4 poniżej.

Tabela nr [4] Opłaty specjalne w Ofercie Promocyjnej „Play Abonament 40”
przy umowie na 24 miesiące

6. Abonent, w ramach Oferty Promocyjnej Play Abonament 40 ma prawo korzystania z usługi Zbieraj Minuty

na następujących zasadach:

a. Aby korzystać z usługi Zbieraj Minuty Abonent powinien ją aktywować wykonując jedną z następujących

czynności:

I. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*4*1#,

II. wybrać na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać odpowiednią opcję,

III. zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi,

IV. zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta Play pod numer *502 i poprosić o aktywację usługi Zbieraj Minuty.

b. W celu dezaktywacji usługi Zbieraj Minuty Abonent powinien wykonać jedną z następujących czynności:

I. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*4*2#,

II. wybrać na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać odpowiednią opcję,

III. zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi,

IV. zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta Play pod numer *502 i poprosić o dezaktywację usługi Zbieraj

Minuty.

Za korzystanie z usługi Zbieraj Minuty nie będzie pobierana dodatkowa opłata, co oznacza, że cena usługi jest

zawarta w kwocie abonamentu. Pozostałe zasady działania usługi Zbieraj Minuty są tożsame z zasadami

zamieszczonymi w Cenniku Oferty Play.

7. Pozostałe zasady dotyczące rozliczania usług w Ofercie Promocyjnej „Play Abonament 40” są takie same jak dla

Oferty Play Abonament i określa je Cennik Oferty Play.

a. Ponadto przy podpisaniu Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w ramach Oferty Play Abonament 40

w okresie do 31.12.2007 Abonent ma prawo skorzystać z Oferty Promocyjnej „Abonament 50% taniej” 

Lp Usługa podstawowa Opłata w PLN

8. MMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych
(MMS standardowy) oraz MMS na e-mail 0,20 PLN  / MMS 

9. Przesyłanie danych 0,05 PLN / 10 kB

10. Pobranie usług multimedialnych z portalu komórkowego
wap.playmobile.pl oraz z www.playmobile.pl

Zgodnie z cenami usług podanymi na portalu
komórkowym oraz na www.playmobile.pl

Czas trwania umowy 24 miesięcznej 0 – 12 miesięcy 13 – 18 miesięcy 19 - 24 miesięcy

Osoby fizyczne 1500 PLN 1200 PLN 900 PLN

Pozostałe podmioty 1500 PLN 1500 PLN 1500 PLN
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Informacje Dodatkowe 

1. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza możliwości korzystania z innych Ofert Promocyjnych,

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

2. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty Promocyjnej „Play Abonament 40” 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 może zostać opublikowana na stronie internetowej

www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

3. P4 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Oferty Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiana warunków nie

wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta.

4. Stosowanie urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixe Cellular Terminal, zwanych dalej

„Urządzeniami FCT”) lub działającymi na podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM,

działające w Sieci Telekomunikacyjnej P4, wymaga uzyskania od P4 uprzedniej pisemnej zgody.

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

6. 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 Abonentów

oraz w Cenniku Oferty Play, chyba że treść niniejszej oferty stanowi inaczej.

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami Cennika

Oferty Play lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej

będą miały charakter nadrzędny.

8. W sprawach  nieuregulowanych treścią niniejszej Oferty Promocyjnej stosują się postanowienia Oferty Play

Abonament zawarte w Cenniku Oferty Play.

9. 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.


