
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.

Oferta Promocyjna „Play Karta z moim numerem”
obowiązuje od 1 lutego 2008 r. do 31 marca 2008 r.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Play Karta z moim numerem”

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

niniejszej Oferty Promocyjnej przeniosą Numer MSISDN (numer telefonu) do Sieci Telekomunikacyjnej Play

i zakupią Zestaw Startowy w cenie 30 zł brutto.

2. Oferta Promocyjna „Play Karta z moim numerem” obowiązuje w okresie od 1 lutego 2008 r. do 31 marca 2008 r.

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Play Karta z moim numerem”

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Użytkownik otrzymuje Pakiet 60 Minut do wykorzystania na krajowe

połączenia głosowe w ramach sieci Play, z wyłączeniem numerów specjalnych zawartych w tabeli numer 12

Cennika Oferty Play (dalej „Pakiet 60 Minut”).

4. Pakiet 60 Minut przyznawany jest jednorazowo w momencie Aktywacji konta Użytkownika z przypisanym Numerem

MSISDN, który został przeniesiony do Sieci Telekomunikacyjnej Play od innego operatora.

5. Pakiet 60 Minut może być wykorzystany w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia jego przyznania. Niewykorzystane

w tym okresie minuty przyznane w ramach Pakietu 60 Minut przepadają.

6. Minuty przyznane Użytkownikowi w ramach Pakietu 60 Minut rozliczane są w pierwszej kolejności przed Premią

oraz Pakietem Złotówek, zgodnie z zasadami określonymi w Tabeli nr 5 „Kolejność wykorzystania jednostek

rozliczeniowych na usługi podstawowe” Cennika Oferty Play.

7. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z Ofertą Promocyjną „Pakiet 30 minut” dostępną w Ofercie Play Karta.

8. W przypadku aktywacji Pakietu 30 minut oferowanego w ramach Oferty Promocyjnej „Pakiet 30 minut” przez

Użytkownika, któremu został przyznany Pakiet 60 Minut:

a. Pakiet 60 Minut zostaje dezaktywowany i nie ma możliwości jego ponownej aktywacji,

b. niewykorzystane minuty przyznane Użytkownikowi w ramach Pakietu 60 Minut przepadają.

9. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu jakiejkolwiek kwoty z tytułu niewykorzystanych minut

przyznanych w ramach Pakietu 60 Minut, które przepadły na zasadach określonych niniejszymi warunkami

Oferty Promocyjnej.

Postanowienia końcowe

10. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami Ofertą Promocyjną zastosowanie znajdują odpowiednie

postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz

Cennika Oferty Play.

11. Zasady przenoszenia Numeru MSISDN do Sieci Telekomunikacyjnej Play określa „Regulamin przenoszenia

przydzielonego numeru telefonu usług przedpłaconych przy zmianie operatora” oraz odpowiedni regulamin

dotychczasowego operatora.
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12. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej nie są dozwolone:

a. działania Użytkownika, których celem nie jest przekazywanie informacji, a jedynie wywołanie ruchu

telekomunikacyjnego w sieci P4 i/lub w innych sieciach telekomunikacyjnych,

b. działania Użytkownika, które mogą spowodować destabilizację działania sieci telekomunikacyjnej P4,

w szczególności polegające na generowaniu zmasowanej liczby zdarzeń w sieci telekomunikacyjnej P4

w krótkim czasie,

c. wykonywanie przez Użytkownika połączeń, których celem jest wymiana informacji wyłącznie pomiędzy

urządzeniami końcowymi a nie pomiędzy Użytkownikami usługi, d. wykonywanie połączeń o charakterze spamu.

13. Stosowanie urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal, zwanych również

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

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

14. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności

podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez

Użytkownika. Informacja o zmianach lub odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana 

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

15. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy przez Użytkownika wszelkie uprawnienia

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

i obowiązków na nowego Użytkownika.

16. Niniejsza Oferta Promocyjna może być łączona z innymi Ofertami Promocyjnymi dostępnymi w Ofercie Play Karta,

o ile warunki niniejszej Oferty Promocyjnej lub innych Ofert Promocyjnych nie stanowią inaczej.

17. 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 Użytkowników

oraz Cenniku Oferty Play.

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


