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Regulamin Oferty Promocyjnej „Zbieraj Minuty w Firmie” dla Oferty 
Nowy Play dla Firm 
obowiązuje od 23 września 2008 r. do odwołania 
 
Jak skorzystać z Oferty Promocyjnej 
 

1.  Oferta Promocyjna jest przeznaczona dla Abonentów Oferty Nowy Play dla Firm 
2.  Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej naleŜy aktywować usługę „Zbieraj Minuty w Firmie” na zasadach 

opisanych poniŜej.  
 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Zbieraj Minuty w Firmie”  
 

3.    Dzięki usłudze „Zbieraj Minuty w Firmie” Abonent otrzymuje jedną pełną minutę na połączenia głosowe 
wychodzące do wszystkich operatorów krajowych, za kaŜde dwie pełne minuty odebranego w Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 połączenia głosowego przychodzącego od innych operatorów krajowych i 
zagranicznych. 

4.    Usługa „Zbieraj Minuty w Firmie” jest nieaktywna w odniesieniu do połączeń głosowych przychodzących od 
UŜytkowników oraz Abonentów korzystających z usług przedsiębiorców telekomunikacyjnych , którzy zawarli 
umowy z P4 w zakresie wykorzystywania Sieci Telekomunikacyjnej P4 dla potrzeb świadczenia usług 
telekomunikacyjnych pod własną marką lub hurtowej odsprzedaŜy usług P4. Lista przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych znajduje się na stronie www.playmobile.pl.  

5.    Przyznanie minut w ramach usługi „Zbieraj Minuty w Firmie” następuje po zakończeniu połączenia 
przychodzącego, a Abonent moŜe od razu z nich skorzystać.  

6.    Poszczególne minuty otrzymane w ramach usługi „Zbieraj Minuty w Firmie” są waŜne 30 dni od daty ich 
przyznania.  

7.    Aby sprawdzić liczbę minut dostępnych w ramach usługi „Zbieraj Minuty w Firmie” naleŜy wybrać i zatwierdzić 
na klawiaturze telefonu skrócony kod *102# 

8.    W przypadku zawieszenia połączeń wychodzących dla danego Numeru MSISDN (numeru telefonu), Abonent 
traci wszystkie przyznane minuty uzyskane w ramach usługi „Zbieraj Minuty w Firmie”.  

9.    Usługę „Zbieraj Minuty w Firmie” moŜna aktywować tylko raz w danym Okresie Rozliczeniowym. 
10. Minuty przyznawane w ramach usługi „Zbieraj Minuty w Firmie” są rozliczane w pierwszej kolejności przed 

minutami przyznanymi w ramach Pakietu Minut i Pakietu Minut Play. 
11. Usługa „Zbieraj Minuty w Firmie” zostaje włączona do godziny 01:00  następnego dnia, po dniu, w którym 

nastąpiła aktywacja, a opłata za usługę jest proporcjonalna do ilości dni pozostałych do końca Okresu 
Rozliczeniowego, w którym nastąpiła aktywacja usługi „Zbieraj Minuty w Firmie”. 

12. W przypadku dezaktywacji usługi „Zbieraj Minuty w Firmie” pozostała liczba minut przyznanych do momentu 
dezaktywacji usługi pozostaje waŜna do momentu ich wykorzystania, z zastrzeŜeniem punktu 6 i 8 powyŜej. 

13. Po dezaktywacji Abonent moŜe w dowolnym momencie dokonać ponownej aktywacji usługi „Zbieraj  minuty w 
Firmie” z zastrzeŜeniem pkt. 8. Usługa zostanie aktywowana do godziny 01:00 pierwszego dnia 
kalendarzowego kolejnego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie, w którym została zlecona 
aktywacja. . 
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Aktywowanie i dezaktywowanie usługi „Zbieraj Minuty w Firmie” 
 

14. Aby korzystać z usługi „Zbieraj Minuty w Firmie” Abonent powinien ją aktywować wykonując jedną z 
następujących czynności: 

a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*4*1#; 
b. wybrać na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać odpowiednią opcję; 
c. zalogować się na stronie  Play 24 i wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi; 
d. zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta Play pod numer *502 i poprosić o aktywację usługi 

„Zbieraj Minuty w Firmie”. 
15. W celu dezaktywacji usługi „Zbieraj Minuty w Firmie” Abonent powinien wykonać jedną z następujących 

czynności: 
a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*4*2#; 
b. wybrać na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać odpowiednią opcję; 
c. wejść do serwisu Play 24 na stronie WWW.moj.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w 

zakładce Usługi; 
d. zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta Play pod numer *502 i poprosić o dezaktywację usługi 

„Zbieraj Minuty w Firmie”. 
 

Opłaty za korzystanie z usługi „Zbieraj Minuty w Firmie” w ramach oferty Promocyjnej 
 
16. Za dostęp do usługi „Zbieraj Minuty w Firmie” jest pobierana stała opłata naliczana zgodnie z Okresem 

Rozliczeniowym Abonenta. 
17. Wysokość opłaty abonamentowej za usługę „Zbieraj Minuty w Firmie” wynosi: 

          5 PLN (6,1 PLN z VAT) w taryfach Firmowa 50, Firmowa 75 Firmowa 100, Firmowa 150, Firmowa 250  
18. Aktywacja i dezaktywacja usługi „Zbieraj Minuty w Firmie” za pośrednictwem krótkich kodów oraz strony  

WWW.moj.playmobile.pl  następuje bez dodatkowych opłat. 
 

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

dostępnych w ofercie Nowy Play dla Firm. 
20. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty Promocyjnej „Zbieraj Minuty w Firmie” w kaŜdym czasie bez 

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

21. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Promocyjnej „Zbieraj Minuty w Firmie” w kaŜdym czasie 
bez podawania przyczyny, z zastrzeŜeniem, iŜ odwołanie niniejszej Oferty Promocyjnej nie wpływa na prawa i 
obowiązki uprzednio nabyte przez UŜytkownika. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie 
opublikowana na www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej 

22. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl 
23. 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 Cenniku Oferty Nowy Play dla Firm.  

24. 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. 

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cennika Oferty Nowy Play 
dla Firm, o których mowa w pkt. 23 powyŜej.  


