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Regulamin Oferty Promocyjnej „Szczęśliwa 13-tka” dla Oferty Firmowa 
obowiązuje od 12 listopada  2009 do odwołania  
 
1.   Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 

 
1. Oferta Promocyjna „Szczęśliwa 13-tka” skierowana jest do osób, będących przedsiębiorcami (osoby fizyczne,  osoby 

prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą oraz inne 
podmioty posiadające numer REGON), które w okresie od 12.11.2009r. do odwołania zawrą Umowę na czas określony 
24 miesięcy (Okres ZastrzeŜony) w ramach Oferty Firmowa. 

 
2. Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej 
 
1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby wymienione w punkcie 1,  otrzymują dodatkowy pakiet minut  na 13 

Okresów Rozliczeniowych, zgodnie z Tabelą [1], poniŜej 
 
         Tabela 1 

Abonament Firmowa 25 Firmowa 50 Firmowa 75 Firmowa 100 Firmowa 150 Firmowa 250 

Dodatkowy pakiet minut 70 170 270 380 590 1300

Długość okresu 
promocyjnego

13 Okresów  Rozliczeniowych
 

 
2. Dodatkowy pakiet minut moŜe być wykorzystany na krajowe  połączenia głosowe i wideo do wszystkich krajowych 

operatorów komórkowych i na połączenia głosowe do krajowych sieci stacjonarnych, realizowane z Sieci 
Telekomunikacyjnej P4. 

 
3. Dodatkowy pakiet minut powiększa Pakiet Minut przyznawny w ramach Abonamentu. 

 
4. Dodatkowy pakiet minut przyznawany jest pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego pomiędzy 

godziną 00:00 a 01:00 przez 13 Okresów Rozliczeniowych w wysokości uzaleŜnionej od wybranego Abonamentu . 
 

5. Za okres od daty aktywacji Numeru MSISDN do ostatniego dnia pierwszego, niepełnego Okresu Rozliczeniowego  liczba 
minut w dodatkowym pakiecie minut przyznawana jest w ilości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca tego 
Okresu Rozliczeniowego. 

 
6. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty z dodatkowego pakietu minut nie przechodzą na kolejne 

Okresy Rozliczeniowe. 
 

7. Zmiana wysokości Abonamentu w okresie przyznawania dodatkowego pakietu minut powoduje utratę prawa do 
korzystania z przyznanego pakietu. 

 
8. W ofercie promocyjnej „Szczęśliwa 13-tka” opłata za przyłączenie do Sieci Telekomunikacyjnej P4 wynosi odpowiednio: 

 
Firmowa 25 Firmowa 50 Firmowa 75 Firmowa 100 Firmowa 150 Firmowa 250 

29 zł  
(35,38 zł brutto) 

19zł  
(23,18zł brutto 

1 zł  
( 1,22 zł brutto) 

1 zł  
( 1,22 zł brutto) 

1 zł  
( 1,22 zł brutto) 

1 zł  
( 1,22 zł brutto) 
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Postanowienia końcowe.  
 

9. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba, Ŝe inne Oferty Promocyjne stanowią 
inaczej. 

 
10. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany niniejszej Oferty Promocyjnej w kaŜdym czasie bez podawania 

przyczyny, z zastrzeŜeniem, iŜ odwołanie lub zmiana niniejszej Oferty Promocyjnej nie wpływa na prawa 
 i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie 
opublikowana na www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

 
11. Operator zastrzega sobie moŜliwość zablokowania moŜliwości wykonywania połączeń głosowych, wideo, wysyłania 

wiadomości SMS oraz MMS na numery specjalne wskazane w Tabeli nr 8 i Tabeli nr 9 Cennika Oferty Firmowa, oraz na 
numery wymienione w regulaminie oferty promocyjnej Dostęp do numerów Infolinii i Serwisów Audioteksowych do czasu 
opłacenia przez Abonenta Rachunku Telekomunikacyjnego za pierwszy Okres Rozliczeniowy. 

 
12. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl.  
 
13. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą literą naleŜy rozumieć zgodnie z ich 

definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
Abonentów lub w Cenniku Oferty Firmowa. 

 
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia 

Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cennika Oferty Firmowa. 
 

15. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami Cennika Oferty 
Firmowa lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, niniejsza Oferta 
Promocyjna będzie miała charakter nadrzędny. 

 
16. Wszystkie ceny w niniejszym Regulaminie  podane są w złotych polskich (PLN) i dodatkowo z wyszczególnieniem 

podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. 
 
 
 
 

PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU ZASTRZEśONE 


