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Oferta Promocyjna „Nowy Play na Kartę z moim numerem”
obowiązuje od 1 lipca 2008 r. do 30 grudnia 2008 r.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Nowy Play na Kartę z moim numerem”

1. Oferta Promocyjna „Nowy Play na Kartę z moim numerem” skierowana jest do Konsumentów, którzy w okresie

trwania niniejszej Oferty Promocyjnej przeniosą swój dotychczasowy numer MSISDN (numer telefonu) do Sieci

Telekomunikacyjnej P4, zakupią Zestaw Startowy w cenie 30 zł brutto i dokonają Aktywacji w Ofercie Nowy Play

na Kartę.

2. Oferta Promocyjna „Nowy Play na Kartę z moim numerem” obowiązuje w okresie od 1 lipca 2008 r. do 30 grudnia 2008 r.

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Nowy Play na Kartę z moim numerem”

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Użytkownik otrzymuje pakiet 60 minut do wykorzystania na krajowe

połączenia głosowe w Sieci Telekomunikacyjnej P4 (w ramach sieci Play) i na numery krajowych sieci

stacjonarnych, z wyłączeniem numerów specjalnych zawartych w punkcie 5 Cennika Oferty Nowy Play na Kartę

(„Pakiet 60 minut”).

4. Pakiet 60 minut przyznawany jest jednorazowo w momencie Aktywacji konta Użytkownika z przypisanym numerem

MSISDN, który został przeniesiony do Sieci Telekomunikacyjnej P4 od innego operatora.

5. Pakiet 60 minut może być wykorzystany w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia jego przyznania. Niewykorzystane

w tym okresie minuty przyznane w ramach Pakietu 60 minut przepadają.

6. Minuty przyznane Użytkownikowi w ramach Pakietu 60 Minut rozliczane są w pierwszej kolejności przed Pakietem

Złotówek, zgodnie z zasadami określonymi w Tabeli nr 4 „Kolejność wykorzystania jednostek rozliczeniowych

na usługi podstawowe wskazane w Tabeli nr [1]” Cennika Oferty Nowy Play na Kartę.

7. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu jakiejkolwiek kwoty z tytułu niewykorzystanych minut

przyznanych w ramach Pakietu 60 minut, które uległy przepadkowi na zasadach określonych niniejszymi

warunkami Oferty Promocyjnej.

Postanowienia końcowe

8. W zakresie nieuregulowanym warunkami niniejszej Oferty Promocyjnej zastosowanie znajdują odpowiednie

postanowienia Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników

oraz Cennika Oferty Nowy Play na Kartę.

9. Zasady przenoszenia numeru MSISDN do Sieci Telekomunikacyjnej P4 określa „Regulamin przenoszenia

przydzielonego numeru telefonu usług przedpłaconych przy zmianie operatora” oraz odpowiedni regulamin

dotychczasowego operatora.
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10. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności

podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio 

nabyte przez Użytkownika. Informacja o zmianach lub odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie

opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.

11. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy przez Użytkownika wszelkie

uprawnienia uzyskane przez Użytkownika w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej wygasają z datą 

przeniesienia praw i obowiązków na nowego Użytkownika.

12. Niniejsza Oferta Promocyjna może być łączona z innymi Ofertami Promocyjnymi dostępnymi w Ofercie Nowy Play 

na Kartę, o ile warunki niniejszej Oferty Promocyjnej lub innych Ofert Promocyjnych nie stanowią inaczej.

13. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej dużą literą należy rozumieć zgodnie 

z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników

oraz Cenniku Oferty Nowy Play na Kartę.

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