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Regulamin Oferty Promocyjnej „Play Fresh z moim numerem” dla 
Oferty Play Fresh 
obowiązuje od 19.03.2009 r. do odwołania. 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Play Fresh z moim numerem” 
 

1. Oferta Promocyjna „Play Fresh z moim numerem” skierowana jest do osób, które w okresie obowiązywania 
niniejszej Oferty Promocyjnej złoŜą wniosek o przeniesienie numer telefonu od swojego dotychczasowego 
operatora do Sieci Telekomunikacyjnej P4, zakupią Zestaw Startowy w cenie 30 zł brutto i dokonają 
Aktywacji w Ofercie Play Fresh. 

2. Oferta Promocyjna „Play Fresh z moim numerem” obowiązuje w okresie od 19 marca 2009 r. do odwołania. 

 
Szczegóły Oferty Promocyjnej „Play Fresh z moim numerem”  
 

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej UŜytkownik korzysta z oferty promocyjnej opisanej w pkt 4 poniŜej, 
których warunki promocyjne wchodzą w Ŝycie w momencie pozytywnego zakończenia procesu przenoszenia 
Numeru do Sieci Telekomunikacyjnej P4. 

4. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, UŜytkownik otrzymuje z dniem przeniesienia numeru telefonu do 
wyboru jeden z pakietów 

a. Pakiet 40 minut do wykorzystania na połączenia głosowe oraz wideo do wszystkich krajowych sieci 
komórkowych i połączenia głosowe do krajowych sieci stacjonarnych realizowane z Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 albo 

b. Pakiet 60 minut  do wykorzystania na połączenia głosowe i wideo na numery w Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 i na połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne albo  

c. Pakiet 10 zł do wykorzystania na połączenia głosowe oraz wideo do wszystkich krajowych sieci 
komórkowych i połączenia głosowe do krajowych sieci stacjonarnych, SMS i MMS do wszystkich 
krajowych sieci komórkowych, realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4 

5. Wybrany przez UŜytkownika pakiet przyznawany będzie przez 3 kolejno następujące po sobie miesiące 
kalendarzowe na zasadach opisanych poniŜej:  

a. w miesiącu, w którym nastąpiło przeniesienie numeru telefonu, wybrany przez UŜytkownika pakiet 
jest przyznawany pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 dnia następującego po dniu, w którym doszło do 
przeniesienia numeru telefonu, 

b. w kolejnych dwóch miesiącach kalendarzowych pakiet będzie przyznawany między godziną 00:00 a 
01:00 pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego. 

6. Niewykorzystane przez UŜytkownika minuty lub złotówki przyznane w ramach wybranego przez UŜytkownika 
pakietu przechodzą na kolejne miesiące kalendarzowe i waŜne są do ostatniego dnia 3 miesiąca 
kalendarzowego, zgodnie z pkt 5 powyŜej. 

7. Dodatkowo, z dniem przeniesienia numeru telefonu, za skorzystanie z Oferty Promocyjnej „Play Fresh z 
moim numerem”, UŜytkownik otrzyma zwrot kosztów przeniesienia numeru telefonu do Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 w postaci pakietu 20 zł przyznawanego przez trzy kolejno po sobie następujące 
miesiące kalendarzowe do wykorzystania na połączenia głosowe oraz wideo do wszystkich krajowych sieci 
komórkowych i połączenia głosowe do krajowych sieci stacjonarnych, SMS i MMS do wszystkich krajowych 
sieci komórkowych, realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4 z wyłączeniem numerów specjalnych 
zawartych w Tabeli nr 8 i 9 Cennika Oferty Play Fresh, na zasadach opisanych poniŜej:  

a. w miesiącu, w którym nastąpiło przeniesienie numeru telefonu, pakiet jest przyznawany, między 
godziną 00:00 a 01:00 dnia następującego po dniu, w którym doszło do przeniesienia numeru 
telefonu, 
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b. w kolejnych dwóch miesiącach kalendarzowych pakiet będzie przyznawany między godziną 00:00 a 
01:00 pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego. 

8. Pakiety wymienione w pkt 4 nie obejmują połączeń, SMS, MMS na numery specjalne zawarte w Tabeli nr 8 i 
9 Cennika Oferty Play Fresh. 

9. Minuty przyznane UŜytkownikowi w ramach wybranego pakietu rozliczane są w pierwszej kolejności przed 
Pakietem Złotówek, zgodnie z zasadami określonymi w Tabeli nr 4 Cennika Oferty Play Fresh. 

10. Złotówki przyznane UŜytkownikowi w ramach wybranego pakietu rozliczane są w wraz z Pakietem Złotówek, 
zgodnie z zasadami określonymi w Tabeli nr 4 Cennika Oferty Play Fresh. 

11. W przypadku upływu Okresu waŜności połączeń wychodzących dla Zestawu Startowego, o którym mowa w 
pkt 1 niniejszej Oferty Promocyjnej i nie wykorzystaniu przez UŜytkownika pakietów wymienionych w pkt 4. 
oraz pakietu wymienionego w pkt 7 niniejszej Oferty Promocyjnej, UŜytkownik nie traci pozostałych do 
wykorzystania minut lub złotówek przyznanych w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej i moŜe je 
wykorzystać po Doładowaniu, pod warunkiem, Ŝe dokona Doładowania w terminie waŜności pakietów oferty 
„Play Fresh z moim numerem”. 

12. Okres waŜności połączeń wychodzących dla Zestawu startowego, o którym mowa w pkt 1 niniejszej Oferty 
Promocyjnej, zgodnie z Tabelą nr 2 Cennika Oferty Play Fresh wynosi 30 dni. 

 

Dodatkowe informacje dla Oferty Promocyjnej „Play Fresh z moim numerem” 
 

13. Niniejsza Oferta Promocyjna nie wyklucza się z innymi Ofertami Promocyjnymi w Ofercie Play Fresh, chyba 
Ŝe inne Oferty Promocyjne stanowią inaczej. 

14. 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 przez P4 sp. z o.o. 
dla UŜytkowników oraz Cenniku Oferty Play Fresh. 

15. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał Regulamin 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników oraz Cennik Oferty Play 
Fresh. 

16. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 
Cennika Oferty Play Fresh lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
UŜytkowników, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

17. 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 UŜytkownika. Informacja o zmianach w niniejszej Ofercie Promocyjnej zostanie opublikowana 
na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

18. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl. 


