
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: 26 250 000,00 złotych.

Regulamin Oferty Promocyjnej
„Play Abonament z moim numerem”

§1. Zakres Oferty Promocyjnej

1. Oferta Promocyjna „Play Abonament z moim numerem” skierowana jest do Konsumentów, którzy w okresie

trwania niniejszej Oferty Promocyjnej przeniosą numer telefonu od swojego dotychczasowego operatora do sieci

Play i podpiszą Umowę na czas określony w ramach Oferty Play Abonament.

2. Sieć Play w rozumieniu niniejszej Oferty Promocyjnej oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest

P4 Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000217207.

3. Oferta „Play Abonament z moim numerem” obowiązuje w okresie od 17 stycznia 2008 r. do odwołania

lub wyczerpania zapasu telefonów objętych niniejszą Ofertą Promocyjną. 

4. Z Oferty Promocyjnej „Play Abonament z moim numerem” można skorzystać w Punktach Sprzedaży P4.

Lista Punktów Sprzedaży P4, w których można skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej opublikowana jest na

stronie internetowej www.playmobile.pl.

5. Niniejsza Oferta Promocyjna zawiera warunki szczególne w odniesieniu do Oferty Play Abonament z Umową

na 24 miesiące, co oznacza, iż w zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie znajdują

warunki Oferty Play Abonament z Umową na 24 miesiące.

§2. Przedmiot Oferty

1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent zawiera Umowę oraz:

a. wybiera jeden z Abonamentów dostępnych w Ofercie Play Abonament przy Umowie na 24 miesiące, które

przedstawiono w Tabeli nr 3 zamieszczonej w Cenniku Oferty Play,

b. otrzymuje Kartę SIM/USIM i przysługuje mu prawo do zakupu w promocyjnej cenie Telefonu przypisanego

do wybranego Abonamentu, wymienionego w Cenniku Telefonów dostępnych w Ofercie Play Abonament,

c. otrzymuje pakiet 40 minut (Pakiet 40 minut/3mc), na warunkach opisanych w pkt. 3 poniżej,

2. Opłaty i rozliczenia z tytułu świadczenia usług będą wykonywane zgodnie z Cennikiem Oferty Play Abonament.

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent otrzymuje promocyjny pakiet 40 minut (Pakiet 40 minut/3mc),

które mogą być wykorzystane zgodnie z następującymi warunkami:

a. Pakiet 40 minut/3mc jest przydzielany przez 3 kolejne Okresy Rozliczeniowe, z zastrzeżeniem punktu 4 i 5 poniżej.

b. Pierwszy Pakiet 40 minut/3mc zostaje przyznany Abonentowi między godzinami: 00:00 a 01:00 następnego dnia

kalendarzowego po aktywacji Numeru MSISDN (numeru telefonu). Opłaty za usługi świadczone od momentu

aktywacji Numeru MSISDN do momentu przyznania Pakietu 40 minut/3mc są rozliczane poza Abonamentem,

zgodnie z cenami dla poszczególnych usług określonych w Cenniku.

c. Pakiet 40 minut/3mc na kolejny Okres Rozliczeniowy zostaje przyznany do godziny 01:00 pierwszego dnia

kolejnego Okresu Rozliczeniowego, co oznacza, że wszystkie opłaty za usługi świadczone między godziną

24:00 ostatniego dnia mijającego Okresu Rozliczeniowego, a godziną 01:00 pierwszego dnia kolejnego Okresu

Rozliczeniowego są rozliczane poza Abonamentem, zgodnie z cenami dla poszczególnych usług określonych

w Cenniku.
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d. Minuty przyznane w Pakiecie 40minut/3mc, niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym

są przenoszone na kolejny Okres Rozliczeniowy.

e. Pakiet 40 minut/3 mc przyznany w trzecim, ostatnim Okresie Rozliczeniowym zachowuje swoją ważność

do momentu wykorzystania wszystkich minut przyznanych w ramach tego pakietu.

f. Pakiet 40 minut/3mc może być wykorzystywany na połączenia głosowe z numerami krajowymi (z wyłączeniem

połączeń na numery specjalne, połączeń w roamingu międzynarodowym, połączeń przy użyciu usługi 

„Tani roaming”, połączeń międzynarodowych określonych w Cenniku Oferty Play).

g. Minuty przyznane Abonentowi w ramach Pakietu 40 minut/3mc są rozliczane zgodnie z zasadami określonymi

w Cenniku Oferty Play w Tabeli nr 5 „Kolejność wykorzystania jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe”.

4. Połączenia z Obsługą Klienta pod numerem *500 oraz 790 500 500 (wykonane przy użyciu Karty SIM/USIM

Operatora) nie będą dodatkowo płatne, ale wliczone w opłatę za Abonament.

§3. Postanowienia końcowe

1. Telefony oferowane w Ofercie Promocyjnej posiadają blokadę SIM Lock umożliwiającą pracę Telefonu jedynie

z kartami SIM w sieci Play. Jeśli usunięcie blokady nastąpi w ciągu 24 miesięcy, licząc od dnia aktywacji Karty

SIM/USIM, jednorazowa opłata wynosi 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 sieci

Play.Blokada jest usuwana jedynie w Telefonach zakupionych w Ofercie Promocyjnej sieci Play. W celu usunięcia

blokady SIM Lock należy:

a. przyjść do salonu firmowego sieci Play 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 sieci Play o terminie i sposobie wykonania

operacji po otrzymaniu kodu od producenta Telefonu.

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.

3. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej

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

dla Abonentów, Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru telefonu przy zmianie operatora, Cennik Oferty

Play Abonament oraz Cennik Telefonów w Ofercie Play, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

4. Niniejsza Oferta Promocyjna nie może być łączona z innymi Ofertami Promocyjnymi dostępnymi w sieci Play.

W momencie, w którym Abonent przystąpi do innej Oferty Promocyjnej w okresie obowiązywania niniejszej oferty,

wówczas Operator będzie uprawniony do anulowania niewykorzystanego w części lub w całości Pakietu

40 minut/3mc. W takim przypadku Abonentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego, ani

nie może żądać jakiejkolwiek innej usługi w zamian za anulowany w części lub w całości Pakiet 40 minut/3mc.

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.


