Regulamin Oferty Promocyjnej „Telefony na deser w Ofercie Play
Karta”
obowiązuje od 15 lutego 2008r. do 15 stycznia 2009r.
Ogólne warunki skorzystania z Promocji
1. Niniejsza Oferta Promocyjna (dalej „Promocja”) skierowana jest do obecnych i przyszłych
UŜytkowników.
2. Zgłoszenie udziału w Promocji moŜe być dokonane w okresie od 15 lutego 2008r. do 31 marca 2008r.
(dalej „Okres Promocji”). Operator zastrzega sobie prawo do skrócenia Okresu Promocji.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest wysłanie w Okresie Promocji wiadomości SMS o treści
„TAK” na numer 3333. Koszt wysłania SMS-a pobierany jest zgodnie z Cennikiem Oferty Play lub
warunkami innej Oferty Promocyjnej. Za zgłoszenie udziału w Promocji nie jest pobierana Ŝadna
dodatkowa opłata.
4. UŜytkownik, który weźmie udział w Promocji zgodnie z pkt 3 powyŜej, jest uprawniony do zakupu
tylko jednego Telefonu na Deser, niezaleŜnie od ilości posiadanych numerów MSISDN (numer telefonu).
5. Zgłoszenie udziału w Promocji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Szczegóły dotyczące Promocji
6. UŜytkownik, który zgłosił udział w Promocji zgodnie z pkt 3 powyŜej i przez okres 9 kolejnych
miesięcy kalendarzowych doładowywał swoje konto w kaŜdym miesiącu kalendarzowym łączną kwotą
w wysokości co najmniej 50 zł, uprawniony jest do zakupu telefonu multimedialnego po cenie określonej
w Cenniku Telefonów w Ofercie Mega Mix i Mini Mix w Play (dla Umowy na 24 miesiące),
obowiązującego w dniu zakupu telefonu
7. Pierwsze Doładowanie w łącznej wysokości co najmniej 50 zł powinno nastąpić w marcu 2008 r. –
ostatnie w listopadzie 2008 r.
8. Doładowania konta dokonane w marcu 2008 r. przed zgłoszeniem udziału w Promocji zostaną
uwzględnione.
9. Doładowanie konta moŜe nastąpić dowolną metodą Doładowania dostępną w Ofercie Play Karta oraz
w dowolnych kwotach pod warunkiem, Ŝe łączna kwota Doładowań w danym miesiącu wynosić będzie
co najmniej 50 zł. Kwota Pakietu Złotówek przyznana w ramach Zestawu Startowego nie jest rozumiana
jako Doładowanie.
10. Zmiana Oferty Play Karta na Ofertę Mega Mix i Mini Mix w Play lub Ofertę Play Abonament,
dokonana przed spełnieniem warunków określonych w pkt 6 powyŜej, powoduje utratę moŜliwości
zakupu Telefonu na Deser na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
11. Zakupu Telefonu na Deser moŜna dokonać w okresie od dnia 15 grudnia 2008 r. do 15 stycznia 2009
r. we wszystkich Punktach SprzedaŜy P4 (lista Punktów SprzedaŜy P4 znajduje się na stronie
internetowej www.playmobile.pl).
12. Po upływie okresu wskazanego w pkt 11 powyŜej UŜytkownik traci moŜliwość zakupu Telefonu na
Deser na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
13. Zakupu Telefonu na Deser moŜe dokonać tylko Zarejestrowany UŜytkownik. Zbycie Karty
SIM/USIM przed zakupem Telefonu na Deser powoduję utratę moŜliwości zakupu Telefonu na Deser na
zasadach określonych niniejszym regulaminem zarówno przez nowego, jak i dotychczasowego
UŜytkownika.
14. Operator w celu weryfikacji uprawnienia do zakupu Telefonu na Deser przez UŜytkownika wymaga
okazania:
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a. Dokumentów potwierdzających dane UŜytkownika, którymi UŜytkownik posługiwał się przy
wypełnianiu Karty Rejestracyjnej ;
b. Karty SIM/USIM, do której przypisane jest konto, które UŜytkownik doładowywał zgodnie z
postanowieniami niniejszego regulaminu w celu uzyskania uprawnienia do zakupu Telefonu na Deser.
15. Operator moŜe wymagać od UŜytkownika podpisania protokołu potwierdzającego zakup Telefonu na
Deser.
16. Zakup Telefonu na Deser nie wiąŜe się z koniecznością zawarcia Umowy z Operatorem w Ofercie
Mega Mix i Mini Mix w Play.
Blokada SIM LOCK
17. Oferowane na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej Telefony na Deser posiadają blokadę SIM
Lock i mogą działać wyłącznie z Kartą SIM/USIM, działającą w Sieci Telekomunikacyjnej P4.
18. UŜytkownik moŜe Ŝądać usunięcia blokady SIM Lock w Punkcie SprzedaŜy P4 po upływie 24
miesięcy od zakupu Telefonu na Deser. Blokada SIM Lock usuwana jest w ramach istniejących
moŜliwości technicznych.
19.W przypadku usunięcia blokady SIM Lock poza Punktem SprzedaŜy P4 w sposób nieuzgodniony z
P4, UŜytkownik moŜe stracić prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej Telefonu na Deser w ramach
gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową, jeŜeli wada / niezgodność z umową
powstała na skutek usunięcia blokady SIM Lock.
Dodatkowe informacje
20. Skorzystanie z niniejszej Promocji nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych lub
promocji dostępnych łącznie z Ofertą Play Karta, chyba, Ŝe warunki innych Ofert Promocyjnych czy
regulaminy promocji stanowią inaczej.
21. Zmiana oferty na Ofertę Nowy Play na Kartę zgodnie z warunkami Oferty Promocyjnej „Zmiana
Oferty Play na Kartę na Ofertę Nowy Play na Kartę” nie powoduje utraty moŜliwości kontynuowania
przez UŜytkownika udziału w Promocji.
22. Zabronione jest stosowanie urządzeń typu FCT (Fixed Cellular Terminal) lub działających na
podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą Karty SIM/USIM, działające w Sieci
Telekomunikacyjnej P4, za wyjątkiem wyraŜenia uprzedniej pisemnej zgody przez P4. UŜytkownik nie
ma prawa, za pomocą Kart SIM/USIM, kierować połączeń do Sieci Telekomunikacyjnej P4 i innych sieci
telekomunikacyjnych z sieci innych operatorów, za wyjątkiem wyraŜenia uprzedniej pisemnej zgody
przez P4.
23. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub skrócenia Okresu Promocji w
kaŜdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana regulaminu lub skrócenie Okresu
Promocji nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez UŜytkownika. Informacja o zmianie
regulaminu lub skróceniu Okresu Promocji zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
24. Niniejszy regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.playmobile.pl.
25.Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszego regulaminu z duŜej litery naleŜy rozumieć
zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z
o.o. dla UŜytkowników, oraz Cennikiem Oferty Play, chyba Ŝe treść niniejszego regulaminu stanowi
inaczej.
26.W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników, Cennika Oferty Play
oraz Cennika Telefonów w Ofercie Mega Mix i Mini Mix w Play.
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27.W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami
Cennika Oferty Play lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
UŜytkowników, postanowienia niniejszego regulaminu będą miały charakter nadrzędny.
28.Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają
podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.
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