
  

Oferta Promocyjna „Abonament 50% taniej” 
obowiązuje od 12 listopada 2007r. do 31 grudnia 2007r. 

 
 
 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Abonament 50% taniej”. 
 

1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej naleŜy w okresie od 12 listopada do 31 grudnia 2007r. zawrzeć 
umowę na czas określony 24 miesięcy w ramach Oferty Play Abonament 50 lub Play Abonament 70. 

 
Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Abonament 50% taniej”. 

2. W ramach Oferty Promocyjnej „Abonament 50% taniej” Abonent otrzymuje rabat w wysokości 50% wartości 
Abonamentu przez sześć pierwszych, pełnych Okresów Rozliczeniowych, co oznacza, Ŝe: 

a. w przypadku oferty Play Abonament 50 wartość miesięcznego Abonamentu przez sześć pierwszych 
pełnych Okresów Rozliczeniowych wyniesie 25 zł brutto; 

b. w przypadku oferty Play Abonament 70 wartość miesięcznego Abonamentu przez sześć pierwszych 
pełnych Okresów Rozliczeniowych wyniesie 35 zł brutto. 

3. Za okres od daty aktywacji Numeru MSISDN do ostatniego dnia pierwszego niepełnego Okresu 
Rozliczeniowego, tj. w przypadku gdy aktywacja nastąpiła w trakcie Okresu Rozliczeniowego Abonent 
otrzymuje rabat w wysokości 50% wartości Abonamentu naliczonego proporcjonalnie do liczby  dni 
pozostałych do końca tego okresu. 

4. Po upływie sześciu pełnych Okresów Rozliczeniowych Abonament będzie naliczany odpowiednio dla 
wybranej oferty  zgodnie z Tabelą nr 3 Cennika Oferty Play. 

5. Przyznany rabat nie wpływa na Pakiet Złotówek, który jest przyznawany na zasadach opisanych w Cenniku 
Oferty Play.  

6. Zmiana wysokości Abonamentu w trakcie okresu objętego rabatem, powoduje utratę prawa do korzystania 
z rabatu przyznanego w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, od pierwszego dnia kolejnego Okresu 
Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym została dokonana zmiana 
wysokości  Abonamentu. 

 

Dodatkowe informacje. 

7. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej wyklucza korzystanie z innych Ofert Promocyjnych 
dostępnych w Ofercie Play Abonament, chyba Ŝe warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.  

8. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z duŜej litery naleŜy rozumieć 
zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. 
dla Abonentów oraz Cenniku Oferty Play. 

9. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 
Cennika Oferty Play lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
Abonentów, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

10. Stosowanie urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal) lub 
działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą Karty SIM/USIM, działające w Sieci 
Telekomunikacyjnej Operatora, wymaga uzyskania od Operatora uprzedniej pisemnej zgody. 

 
11. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania 

przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez 
Abonenta. Informacja o zmianach w niniejszej Ofercie Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

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

 

 


