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Oferta Promocyjna „Lepsze warunki w Ofercie Mix w Play” 
obowiązuje od 04 września 2008 r. do odwołania 
 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
 
1. Oferta Promocyjna „Lepsze warunki w Ofercie Mix w  Play” skierowana jest do wszystkich Abonentów Mix. 
2. Niniejsza Oferta Promocyjna obejmuje Abonentów Mix wymienionych w pkt 1 powyżej automatycznie i nie jest 

uzależniona od jakichkolwiek działań z ich strony. 
 
 

Przedmiot Oferty Promocyjnej  
 
3. W okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej zmianie ulegają zasady anulowania następujących 

jednostek rozliczeniowych: 
a. Pakietu Złotówek, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej , 
b. minut przyznanych w ramach usługi „Zbieraj minuty w Play”, które nie zostały wykorzystane przed 

upływem Okresu ważności połączeń wychodzących. 
4. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej jednostki rozliczeniowe opisane w pkt 3 powyżej są anulowane z 

chwilą upływu Okresu ważności połączeń przychodzących.  
5. Niniejsza Oferta Promocyjna nie zmienia zasad anulowania jednostek rozliczeniowych innych niż  

określone w pkt 3 powyżej, w tym w szczególności Pakietu Złotówek przyznanego w ramach Zestawu 
Startowego. 
 
 

Informacje Dodatkowe 
 
6. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych, 

dostępnych łącznie z Ofertą Mix w Play, chyba, że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej. 
7. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl. 
8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Oferty Promocyjnej „Lepsze warunki w Ofercie Mix 

w Play” w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie niniejszej 
Oferty Promocyjnej nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta Mix. Informacja o 
zmianie lub odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.playmobile.pl. lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej, z co najmniej 30-dniowym 
wyprzedzeniem, i będzie zawierać datę, z którą zaprzestaje się stosowania zasad anulowania jednostek 
rozliczeniowych (wymienionych w pkt 3 powyżej), które zostały ustalone niniejsza Ofertą Promocyjną. 

9. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej wielką literą należy rozumieć 
zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w: 
a. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix, 
b. Cenniku Oferty Mix w Play, 
c. Regulaminie Oferty Promocyjnej „Zbieraj minuty w Play” dla Oferty Mix w Play. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 
Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix, Cennika Oferty 
Mix w Play oraz Regulaminu Oferty Promocyjnej „Zbieraj minuty w Play” dla Oferty Mix w Play postanowienia 
niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.  

11. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Oferty Promocyjnej stosują się postanowienia  
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odpowiednio: 
a. Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix , 
b. Cennika Oferty Mix w Play. 
 

 


