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Regulamin Oferty Promocyjnej „Bezpłatne wejście na Playnet” 
obowiązuje od 23 września 2008 r. do odwołania 
 
Jak skorzystać z Oferty Promocyjnej 
 
1. Oferta Promocyjna jest dostępna dla wszystkich Abonentów korzystających z Oferty Nowy Play dla Firm. 

Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej naleŜy wejść na stronę startową Playnet (wap.playmobile.pl) z pozycji  
telefonu komórkowego 

 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej 
 
2.  W ramach Oferty Promocyjnej wejście na stronę główną portalu komórkowego wap.playmobile.pl bądź inną   
     stronę wskazaną przez P4, moŜliwą do ustawienia  jako pierwsza stronę po wejściu na portal komórkowy   
     wap.playmobile.pl, jest bezpłatne. 
3.  Korzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wymaga aktywacji. 
4.  Wejście na inne (kolejne) strony Playnet powoduje naliczanie opłaty za pobieranie danych zgodnie z Cennikiem   
     Oferty Nowy Play dla Firm. 
5.  Za pobieranie usług multimedialnych z portalu komórkowego wap.playmobile.pl naliczana jest opłata zgodna z  
     cenami usług podawanymi na portalu komórkowym oraz na www.playmobile.pl. 

 
Dodatkowe informacje 
 
6.   Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych  
      w Ofercie Nowy Play dla Firm  
7.   Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty Promocyjnej „Bezpłatne wejście na Playnet” w kaŜdym czasie    
      bez podawania przyczyny. Informacja o zmianie Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na   
      www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 
8.   Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl 
9.   Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z duŜej litery 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 dla Firm . 
10. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami Cennika  
      Oferty Nowy Play dla Firm lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla  
      Abonentów, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 
 
 


