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Regulamin Oferty Promocyjnej „Taniej z wybranymi numerami”  
dla Oferty Nowy Play Abonament 
obowiązuje od 6 maja 2008 do odwołania  
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
 
1. Oferta Promocyjna „Taniej z wybranymi numerami” jest przeznaczona dla obecnych Abonentów Oferty Nowy 

Play Abonament.  
 
2. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej naleŜy aktywować usługę „Taniej z wybranymi numerami” na 

zasadach opisanych poniŜej. 
 
Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej 
 
3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej kaŜdy Abonent Oferty Nowy Play Abonament moŜe w dowolnym 

momencie, na zasadach  opisanych poniŜej, aktywować usługę „Taniej z wybranymi numerami” i otrzymuje 
pakiet 300 minut dla kaŜdego wybranego numeru w Sieci Telekomunikacyjnej P4 lub numeru stacjonarnego, 
przy czym Abonent moŜe aktywować ww. usługę dla maksymalnie trzech numerów.  

 
4. Pakiety minut, o których mowa powyŜej mogą być wykorzystane na połączenia głosowe i wideo z numerami w 

Sieci Telekomunikacyjnej P4 lub połączenia głosowe z numerami stacjonarnymi. Dodatkowo do numerów w 
Sieci Telekomunikacyjnej P4 dla których Abonent aktywował ww. usługę, Abonent będzie mógł wysyłać SMS-y 
po specjalnej stawce 3 gr brutto. Koszt SMS-ów będzie naliczany poza abonamentem. 

 
5. W przypadku aktywacji usługi dla więcej niŜ jednego numeru, pakiety minut mogą zostać wykorzystane przez 

Abonenta na połączenia z dowolnie wybranym przez siebie numerem, aktywnym w ramach usługi „Taniej z 
wybranymi numerami”. 

 
6. JeŜeli Abonent wybierze numer stacjonarny dla którego aktywował ww. usługę, stawka za SMS-y na ten numer 

będzie naliczana zgodnie z Regulaminem Oferty Promocyjnej „SMS na telefon stacjonarny”. 
 
7. Z pierwszym dniem kolejnego Okresu Rozliczeniowego, liczba minut na koncie usługi „Taniej z wybranymi 

numerami” będzie odnawiana. 
 
8. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty w ramach usługi „Taniej z wybranymi numerami” nie 

przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 
 
9. Abonent moŜe dezaktywować usługę „Taniej z wybranymi numerami” poprzez usunięcie numerów, których 

usługa ta dotyczy na zasadach opisanych w pkt 15 niniejszej Oferty Promocyjnej. Po dezaktywacji usługi 
Abonent moŜe w dowolnym momencie dokonać ponownej aktywacji niniejszej usługi dla maksymalnie trzech 
numerów na zasadach opisanych w pkt 10 niniejszej Oferty Promocyjnej, z zastrzeŜeniem, iŜ ponowna 
aktywacja usługi „Taniej z wybranymi numerami” dla wybranego przez Abonenta numeru nastąpi z początkiem 
Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym dokonano ponownej aktywacji 
usługi „Taniej z wybranymi numerami” dla wybranego numeru. 
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Aktywowanie, dezaktywowanie oraz zarządzanie usługą „Taniej z wybranymi numerami” 
 
10. Aby aktywować usługę „Taniej z wybranymi numerami” Abonent powinien wybrać co najmniej jeden numer w 

Sieci Telekomunikacyjnej P4 lub numer stacjonarny i wykonać jedną z następujących czynności: 
 

a) wybrać i zatwierdzić skrócony kod *111*10*1#, a następnie wprowadzić numer w formacie 9-cyfrowym 
np. 79XXXXXXX i zatwierdzić na klawiaturze Telefonu; 

b) wybrać i zatwierdzić na klawiaturze Telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać odpowiednią 
opcję;  

c) wejść do serwisu Play24 na stronie www.moj.playmobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w 
zakładce Usługi. 

 
11. Aktywacja numeru w ramach usługi „Taniej z wybranymi numerami” nastąpi między godziną 24:00, a 01:00 dnia 

następującego po dniu, w którym Abonent dokonał aktywacji. Wraz z aktywacją Abonent otrzyma pakiet minut 
na rozmowy z wybranym numerem.  

 
12. JeŜeli aktywacja usługi na wybranym numerze nastąpiła w trakcie Okresu Rozliczeniowego, Klient otrzymuje 

liczbę minut proporcjonalną do liczby dni pozostałych do końca Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent 
dokonał aktywacji. Abonent moŜe otrzymać pakiet maksymalnie 300 minut dla kaŜdego numeru w ramach usługi 
„Taniej z wybranymi numerami”. 

 
13. Aby zmienić numer w ramach grupy numerów w usłudze „Taniej z wybranymi numerami”, Abonent powinien 

wykonać jedną z następujących czynności: 
 

a) wybrać i zatwierdzić skrócony kod *111*10*3#. Gdy pojawi się pełna lista numerów w ramach usługi 
„Taniej z wybranymi numerami” naleŜy wskazać numer, który ma być zamieniony, poprzez wybranie 1,2 
lub 3 na klawiaturze Telefonu, a następnie wprowadzić nowy numer np. 1-79XXXXXXX; 

b) wybrać i zatwierdzić na klawiaturze Telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać odpowiednią 
opcję;  

c) wejść do serwisu Play24 na stronie www.moj.playmobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w 
zakładce Usługi. 

 
14. Zmiana numeru w ramach usługi „Taniej z wybranymi numerami” kosztuje jednorazowo 5 PLN brutto i nastąpi w 

ciągu 24 godzin. Abonent ma moŜliwość wielokrotnej zmiany numeru, przy czym zmiana numeru nie wpływa na 
liczbę minut pozostałych do wykorzystania w Okresie Rozliczeniowym, w którym dokonał zmiany.  

 
15. Aby usunąć numer w ramach usługi „Taniej z wybranymi numerami”, Abonent powinien wykonać jedną z 

następujących czynności: 
 

a) wybrać i zatwierdzić skrócony kod *111*10*2#. Gdy pojawi się pełna lista numerów w ramach usługi 
„Taniej z wybranymi numerami” naleŜy wskazać numer, który ma być usunięty, poprzez wybranie 1,2 lub 
3 na klawiaturze Telefonu;  

b) wybrać i zatwierdzić na klawiaturze Telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi, wybrać odpowiednią 
opcję;  

c) wejść do serwisu Play24 na stronie www.moj.playmobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w 
zakładce Usługi. 
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16. Usunięcie numeru z grupy numerów w ramach usługi „Taniej z wybranymi numerami” nastąpi z końcem Okresu 
Rozliczeniowego, w którym dokonano  dezaktywacji. Jednocześnie zostanie automatycznie anulowany pakiet 
300 minut  przyznany w ramach usługi „Taniej z wybranymi numerami” dla danego numeru.  

 
17. Usunięcie wszystkich numerów w ramach usługi „Taniej z wybranymi numerami” jest równoznaczne z 

dezaktywacją usługi. Dezaktywacja oznacza moŜliwość korzystania z minut przyznanych w ramach usługi 
„Taniej z wybranymi numerami” do końca Okresu Rozliczeniowego, w którym nastąpiła dezaktywacja oraz 
anulowanie automatycznego przyznawania pakietu minut w ramach usługi „Taniej z wybranymi numerami” od 
pierwszego dnia kolejnego Okresu Rozliczeniowego. Po zakończeniu usługi „Taniej z wybranymi numerami” 
opłaty za połączenia na wybrane w ramach tej oferty numery naliczanie są zgodnie z Cennikiem Oferty Nowy 
Play Abonament.  

 
18. Aby sprawdzić numer aktywny w ramach usługi „Taniej z wybranymi numerami” Abonent powinien: 
 

a) wybrać i zatwierdzić skrócony kod *111*10*4# Po wprowadzeniu kodu pojawi się lista numerów w 
ramach usługi „Taniej z wybranymi numerami”; 

b) wybrać i zatwierdzić na klawiaturze Telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać odpowiednią 
opcję;  

c) wejść do serwisu Play24 na stronie www.moj.playmobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w 
zakładce Usługi. 

 
Opłaty za korzystanie z Oferty Promocyjnej 
 
19. Za korzystanie z pojedynczego numeru w ramach usługi „Taniej z wybranymi numerami” pobierana jest opłata 

abonamentowa w wysokości 15 PLN brutto dla Oferty Nowy Play Abonament 30 oraz 10 PLN brutto dla 
pozostałych wysokości Abonamentu dostępnych w ramach tej oferty. Opłata jest naliczana zgodnie z Okresem 
Rozliczeniowym Abonenta, z zastrzeŜeniem pkt. 21 poniŜej.  

 
20. Wysokość opłaty abonamentowej za usługę „Taniej z wybranymi numerami” zaleŜy od liczby numerów 

aktywnych w usłudze: 
a. przy jednym numerze wynosi 15 PLN brutto dla Oferty Nowy Play Abonament 30 oraz 10 zł dla 

pozostałych wysokości Abonamentu dostępnych w ramach tej oferty; 
b. przy dwóch numerach wynosi 30 PLN brutto dla Oferty Nowy Play Abonament 30 oraz 20 zł dla 

pozostałych wysokości Abonamentu dostępnych w ramach tej oferty; 
c. przy trzech numerach wynosi 45 PLN brutto dla Oferty Nowy Play Abonament 30 oraz 30 zł dla 

pozostałych wysokości Abonamentu dostępnych w ramach tej oferty. 
 

21. W Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja usługi „Taniej z wybranymi numerami” liczba minut 
przyznanych w pakiecie oraz opłata za usługę są naliczane proporcjonalne do liczby dni pozostałych do końca 
Okresu Rozliczeniowego, w którym nastąpiła aktywacja usługi „Taniej z wybranymi numerami”.  

 
22. KaŜdego pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 24:00 a 01:00, przyznawany jest nowy 

specjalny pakiet minut w ramach usługi „Taniej z wybranymi numerami”, a opłata za usługę jest naliczana poza 
abonamentem. 

 
23. Aktywowanie oraz dezaktywowanie usługi „Taniej z wybranymi numerami” następuje bez dodatkowych opłat. 
 
24. Koszt zmiany numeru w ramach usługi „Taniej z wybranymi numerami” wynosi 5 PLN. 
 



 

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, któr ej kapitał zakładowy wynosi: 28 660 500,00 złotych. 

 

 

Postanowienia końcowe 
 
25. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych 

w Ofercie Nowy Play Abonament. 
 
26. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Promocyjnej „Taniej z wybranymi numerami” w kaŜdym 

czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeŜeniem, iŜ odwołanie niniejszej Oferty Promocyjnej nie wpływa na 
prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej 
zostanie opublikowana na www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

 
27. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty Promocyjnej „Taniej z wybranymi numerami” w kaŜdym czasie 

bez podawania przyczyny, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio 
nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianie Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na www.playmobile.pl 
lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

 
28. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl.  
 
29. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą literą naleŜy rozumieć 

zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 
sp. z o.o. dla Abonentów lub w Cenniku Oferty Nowy Play Abonament. 

 
30. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Ofertą Promocyjną mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 

świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cennika Oferty Nowy Play 
Abonament.  

 
31. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami Cennika 

Oferty Nowy Play Abonament, niniejsza Oferta Promocyjna będzie miała charakter nadrzędny. 
 
32. 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.  
 
 
 
 
 

 
 


