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Oferta Promocyjna „1 za 2 dla Firm” 
obowiązuje od 18 stycznia 2008 r. do odwołania.  

 
 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „1 za 2 dla Firm”.  

 
1. Oferta Promocyjna „1 za 2 dla Firm” skierowana jest do Abonentów Oferty Play dla Firm. 
2. Opłata za korzystanie z usługi „1 za 2 dla Firm” wynosi 9,00 zł (10,98 zł z VAT) i naliczana jest                

z góry za kaŜdy Okres Rozliczeniowy, w którym usługa „1 za 2 dla Firm” jest aktywna,                        
z zastrzeŜeniem pkt.13 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

3. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej naleŜy aktywować usługę „1 za 2 dla Firm” na zasadach     
opisanych poniŜej. 

 
 
Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „1 za 2 dla Firm”. 
 
4. KaŜdy Abonent Oferty Play dla Firm, posiadający moŜliwość wykonywania połączeń wychodzących 

moŜe uruchomić  usługę „1 za 2 dla Firm” od dnia 16.01.2008r. do odwołania. 
5. W ramach usługi „1 za 2 dla Firm” Abonent, w zamian za kaŜde dwie pełne minuty odebranego 

połączenia głosowego na terytorium Rzeczpospolitej Polski a przychodzącego od innych 
operatorów krajowych i zagranicznych, otrzymuje jedną minutę na połączenia głosowe wychodzące 
do wszystkich operatorów krajowych (określonych w cenniku Oferty Play dla Firm, Tabela nr 1). 

6. Bonusowe minuty są przyznawane od razu po zakończeniu połączenia przychodzącego                            
i wykorzystywane w pierwszej kolejności przed Pakietem Złotówek. 

7. Poszczególne minuty w ramach usługi „1 za 2 dla Firm” są waŜne 30 dni od daty ich przyznania.  
8. Przyznane minuty nie przedłuŜają okresu waŜności Pakietu Złotówek. 
9. W przypadku rozpoczęcia procesu windykacji dla danego numeru MSISDN (numer telefonu), 

usługa zostaje zawieszona i Abonent traci zgromadzone w ramach niej minuty, przy czym po 
odwieszeniu usługa „1 za 2 dla Firm” jest automatycznie wznawiana. 

10. MoŜliwość zbierania minut i korzystania z nich w ramach usługi „1 za 2 dla Firm” jest włączana 
Abonentowi między godziną 24:00 a 01:00 kolejnego dnia po dacie aktywacji „1 za 2 dla Firm”. 

11. „1 za 2 dla Firm” moŜna aktywować i dezaktywować w dowolnym momencie trwania kontraktu od 
dnia 16.01.2008r, przy czym wyłączenie usługi nastąpi dopiero z końcem danego Okresu 
Rozliczeniowego. 

12. Po dokonaniu dezaktywacji, nabyte minuty w ramach usługi „1 za 2 dla Firm” nie przepadają i nie 
tracą waŜności.  

13. Opłata za korzystanie z usługi „1 za 2 dla Firm” w Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła 
aktywacja, będzie naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca Okresu 
Rozliczeniowego. 

 
 
Aktywowanie i dezaktywowanie „1 za 2 dla Firm”. 
 
14. Aby aktywować  usługę „1 za 2 dla Firm” naleŜy wykonać jedną z poniŜszych czynności: 
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a. zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję                  
w zakładce Usługi. Opcja dostępna jest dla osób uprawnionych do dokonywania zmian na 
koncie.  

b. zadzwonić do Konsultanta pod numer *502 bądź na  numer Obsługi Klienta i poprosić                       
o aktywację „1 za 2 dla Firm”.  

c. w punkcie sprzedaŜy podczas zakupu aktywacji telefonu poprosić sprzedawcę o włączenie 
usługi „1 za 2 dla Firm”  

 
Usługa zostanie włączona po pozytywnej weryfikacji osoby uprawnionej do dokonywania zmian               
na koncie. 

 
Aby dezaktywować usługę „1 za 2 dla Firm” naleŜy zadzwonić do Konsultanta pod numer *502  
bądź na numer Obsługi Klienta  i poprosić o dezaktywację „1 za 2 dla Firm”. 

 
 
Dodatkowe informacje. 
 
15. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych, 

chyba Ŝe warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej. 
16. 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 dla Firm. 

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

18. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej nie są dozwolone: 
a. działania Abonenta, których celem nie jest przekazywanie informacji, a jedynie wywołanie ruchu 

telekomunikacyjnego w sieci P4 i/lub w innych sieciach telekomunikacyjnych, 
b. działania Abonenta, 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 Abonenta połączeń, których celem jest wymiana informacji wyłącznie 
pomiędzy urządzeniami końcowymi a nie pomiędzy Abonentami usługi, wykonywanie połączeń 
o charakterze spamu.  

19. Stosowanie urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal, 
zwanych równieŜ „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. 

20. 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 UŜytkownika. Informacja o zmianach w niniejszej Ofercie Promocyjnej 
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do 
wiadomości publicznej. 

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


