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Regulamin Oferty Promocyjnej „Nowy Pakiet SMS 200”  
dla Oferty Nowy Mix w Play oraz Mix w Play 
obowiązuje od 16 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 
 
Ogólne warunki Oferty Promocyjnej „Nowy Pakiet SMS 200”. 
 
1. Oferta Promocyjna jest dostępna dla wszystkich Abonentów Oferty Nowy Mix w Play i Mix w Play, zwanych 

dalej w treści niniejszego regulaminu „Abonentami”.  
2. Aktywacja, przyznanie i korzystanie z „Nowego Pakietu SMS 200” jest Bezpłatne, co oznacza, Ŝe opłata za 

niniejszą usługę zawarta jest w kwocie Doładowania konta Abonenta. 
3. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej naleŜy aktywować usługę „Nowy Pakiet SMS 200” na zasadach 

opisanych poniŜej.  
 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Nowy Pakiet SMS 200”.  
 
4. KaŜdy Abonent posiadający moŜliwość wykonywania połączeń wychodzących moŜe aktywować „Nowy Pakiet 

SMS 200” w okresie od 16.01.2009r. do 20.01.2009r.  
5. Abonent moŜe mieć aktywny tylko jeden „Nowy Pakiet SMS 200”. 
6. „Nowy Pakiet SMS 200” zostanie przyznany uŜytkownikowi między godziną 24:00 a 01:00 następnego dnia po 

aktywacji niniejszego pakietu.    
7. Kolejny „Nowy Pakiet SMS 200” uruchamiany jest automatycznie pierwszego dnia kaŜdego kolejnego miesiąca 

kalendarzowego w okresie od 16.01.2009r. do 31.12.2009r. pod warunkiem utrzymywania Okresu waŜności 
połączeń wychodzących w czasie obowiązywania Oferty Promocyjnej oraz dokonania aktywacji w okresie, o 
którym mowa w pkt. 4 powyŜej. 

8. Liczba SMS-ów przyznanych w ramach „Nowego Pakietu SMS 200” wynosi 200 sztuk miesięcznie z 
zastrzeŜeniem pkt. 9 poniŜej.  

9. Liczba SMS-ów przyznanych w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej w miesiącu kalendarzowym, w którym 
nastąpiła aktywacja, jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego miesiąca 
kalendarzowego.  

10. Niewykorzystana w danym miesiącu kalendarzowym liczba SMS-ów przyznawana w ramach niniejszej Oferty 
Promocyjnej nie przechodzi na kolejny miesiąc kalendarzowy. 

11. SMS-y dostępne w ramach „Nowego Pakietu SMS 200” mogą być wysyłane jedynie z Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 do krajowych sieci komórkowych, z wyłączeniem numerów specjalnych ujętych w 
Cenniku Oferty Nowy Mix w Play oraz Cenniku Oferty Mix w Play.  

12. SMS-y dostępne w ramach „Nowego Pakietu SMS 200” są rozliczane w pierwszej kolejności przed Pakietem 
Złotówek. Po wykorzystaniu promocyjnego pakietu opłata za kolejne SMS-y naliczana będzie odpowiednio 
zgodnie z Cennikiem Oferty, z której korzysta Abonent.   

13. „Nowy Pakiet SMS 200” moŜe zostać dezaktywowany przez P4, w przypadku gdy Abonent nie dokona 
Doładowania konta w wymaganym czasie i w związku z tym zakończy się Okres waŜności połączeń 
wychodzących.  

14.  W przypadku dezaktywacji „Nowego Pakietu SMS 200” wynikającego z zakończenia Okresu waŜności 
połączeń wychodzących w okresie od 16.01.2009r. do 20.01.2009r. ponowne Doładowanie konta w tym 
okresie skutkuje uruchomieniem „Nowego Pakietu SMS 200” bez potrzeby jego aktywacji przez Abonenta, od 
pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.  

15. W przypadku dezaktywacji „Nowy Pakiet SMS 200” wynikającej z zakończenia Okresu waŜności połączeń 
wychodzących w okresie po 20.01.2009r. Abonent traci bezpowrotnie moŜliwość wysyłania SMS-ów w ramach 
„Nowego Pakietu SMS 200” i nie moŜe dokonać jego ponownej aktywacji.   
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16. Dezaktywacja „Nowego Pakietu SMS 200” oznacza brak moŜliwości korzystania z usług świadczonych w 
ramach niniejszej Oferty Promocyjnej oraz anulowanie automatycznego przyznawania 200 SMS-ów 
pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego i naliczanie opłaty za kolejne SMS-y zgodnie z 
Cennikiem Oferty, z której korzysta Abonent.  

17. Przy zachowaniu powyŜszych warunków ostatni „Nowy Pakiet SMS 200” zostanie przyznany 01.12.2009r. 
 

Aktywacja oraz zarządzanie „Nowym Pakietem SMS 200”. 
 
18. Aby aktywować „Nowy Pakiet SMS 200” naleŜy wykonać jedną z poniŜszych czynności: 

a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*3*1#, 
b. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Promocje wybrać 

odpowiednią opcję, 
c. zalogować się na stronie www.24.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi. 

19. Status usługi moŜna kaŜdorazowo sprawdzić wybierając i zatwierdzając na klawiaturze telefonu krótki kod 
*111*3*2#. 

20. Stan promocyjnych SMS-ów moŜna kaŜdorazowo sprawdzić wybierając i zatwierdzając na klawiaturze telefonu 
kod *109#. 

 

Informacje Dodatkowe 
 

21. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza moŜliwości korzystania z innych Ofert 
Promocyjnych, dostępnych łącznie z Ofertą Nowy Mix w Play, Mix w Play, chyba, Ŝe warunki innych Ofert 
Promocyjnych stanowią inaczej, z zastrzeŜeniem pkt. 22 poniŜej. 

22. Z niniejszej Oferty Promocyjnej nie mogą skorzystać abonenci, którzy juŜ korzystają z Oferty Promocyjnej 
„Nowy Pakiet SMS 200”.  

23. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany Oferty Promocyjnej „Nowy Pakiet SMS 200” w 
kaŜdym czasie bez podawania przyczyny, przy czym odwołanie lub zmiana nie wpływa na prawa i obowiązki 
uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu lub zmianie niniejszej Oferty Promocyjnej moŜe 
zostać opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości 
publicznej. 

24. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl 
25. 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 Mix, Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. 
dla Abonentów Nowy Mix w Play, Cenniku Oferty Nowy Mix w Play oraz w Cenniku Mix w Play, chyba Ŝe 
treść niniejszej Oferty Promocyjnej stanowi inaczej. 

26. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 
odpowiednich dokumentów, o których mowa w pkt. 24 powyŜej, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej 
będą miały charakter nadrzędny. 

27. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Oferty Promocyjnej stosuje się postanowienia dokumentów 
opisanych w pkt. 24 powyŜej. 


