
 

P4 sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 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, której kapitał zakładowy wynosi: 30 658 500,00 złotych. 

 

 

Oferta Promocyjna „Play Online Extra” 
obowiązuje od 10-10-2008r. do odwołania 
 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Play Online Extra”. 
 

1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej „Play Online Extra” naleŜy w okresie od 10-10-2008r. do odwołania 
zawrzeć Umowę na czas określony 12 miesięcy (Okres ZastrzeŜony) w ramach Oferty Play Online 10GB, 
bez zakupu Modemu  

2. W ramach Oferty  Promocyjnej  Abonent otrzymuje rabat na Abonament w wysokości 35zł brutto przez 12 
pełnych Okresów Rozliczeniowych, co oznacza, Ŝe wartość miesięcznego Abonamentu wyniesie 45 zł 
brutto . 

3. Po upływie Okresu ZastrzeŜonego, Abonament będzie naliczany zgodnie z Tabelą nr 2 Cennika Oferty 
Play Online dla Oferty Play Online 10GB.   

4. Za okres od daty Aktywacji Karty SIM/USIM do ostatniego dnia pierwszego niepełnego Okresu 
Rozliczeniowego, tj. w przypadku gdy Aktywacja nastąpiła w trakcie Okresu Rozliczeniowego, Abonament 
oraz rabat naliczone zostaną proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego okresu. 

5. Zmiana wysokości Abonamentu w trakcie okresu objętego rabatem, powoduje utratę prawa do 
korzystania z rabatu przyznanego w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, od pierwszego dnia kolejnego 
Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym została dokonana zmiana 
wysokości Abonamentu. 

   

Dodatkowe informacje. 
6. Niniejsza Oferta Promocyjna łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi z zastrzeŜeniem punktu 7 poniŜej. 

7. Niniejsza Oferta promocyjna nie łączy się z Ofertą Promocyjną Play Online dla stałych Abonentów oraz z 
Ofertą Promocyjną Sprawdź i Kup.  

8. 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 
dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cenniku Oferty Play Online. 

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał Regulamin 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz 
Cennik Oferty Play Online. 

10. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 
Cennika Oferty Play Online lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do 
Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały 
charakter nadrzędny. 

11. Operator ma prawo do określenia limitu zakupu. Aktualne limity zakupu są dostępne na stronie 
www.playmobile.pl. Przez „Limit zakupu” naleŜy rozumieć liczbę Umów, jakie Abonent moŜe zawrzeć w 
kaŜdym trzymiesięcznym okresie, z których pierwszy liczony jest od daty pierwszej aktywacji Numeru 
MSISDN. 

12. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 
podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio 
nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianach w niniejszej Ofercie Promocyjnej zostanie opublikowana 
na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

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

 
 
 

PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU ZASTRZEśONE 

www.blogplay.eu

http://www.blogplay.eu

