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Regulamin Oferty Promocyjnej  
Play domowy dla Abonentów 
 
obowiązuje od 27.01.2010 r. do odwołania 
 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 

1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do osób wskazanych w pkt 2 poniżej, które w okresie od 27 
stycznia 2010 r. do odwołania zawrą Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na 24 miesiące 
(Okres Zastrzeżony – czas obowiązywania Umowy zawartej na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej z 
Umową na czas określony) w ramach Oferty Play domowy 60, Play domowy 300 lub Play domowy 1000. 

2. Oferta Promocyjna jest skierowana do obecnych Abonentów, którzy na dzień zawarcia Umowy uiścili 
wszystkie wymagane należności na rzecz P4 wynikające z Rachunków Telekomunikacyjnych oraz 
Abonentów Play Mix, Abonentów Nowy Mix w Play, Abonentów Mix oraz Abonentów Mix II, którzy na dzień 
zawarcia Umowy utrzymują Okres ważności połączeń wychodzących, zwanych dalej  Abonentami. 

3. Lista punktów sprzedaży w których dostępna jest Oferta znajduje się na www.playmobile.pl  
 
Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej 

4. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent Sieci Telekomunikacyjnej P4 otrzymuje dodatkowy pakiet 
minut w wysokości połowy Pakietu Minut. 

5. Zasady przydzielania dodatkowego pakietu minut: 
 
Tabela nr [1]: Wielkość dodatkowego pakietu minut przydzielanego w ramach Oferty Promocyjnej. 

 
Nazwa taryfy 

Play domowy 60 
Play domowy 

300 
Play domowy 

1000 
Liczba minut w Pakiecie do wykorzystania co miesiąc w 
ramach Abonamentu na połączenia do Sieci 
telekomunikacyjnej P4 i na krajowe numery 
stacjonarne 

60 minut 300 minut 1000 minut 

Dodatkowy pakiet minut przyznawany w ramach 
Promocji 

30 minut 150 minut 500 minut 

Łączna liczba minut zawarta w Pakiecie Minut przez 
pierwszych 6 miesięcy 90 minut 450 minut 1500 minut 

a. Dodatkowy pakiet minut jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego każdego Okresu 
Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 00:00 a 01:00, przez 6 pierwszych pełnych Okresów 
Rozliczeniowych i może być wykorzystany na połączenia do Sieci telekomunikacyjnej P4 i krajowe 
numery stacjonarne. 

b. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w  którym nastąpiła aktywacja Numeru Telefonu 
przyznanie dodatkowego pakietu minut następuje pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 dnia kolejnego a 
liczba minut zawarta w dodatkowym pakiecie minut jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych 
do końca tego Okresu. 

c. Opłata za dodatkowy Pakiet Minut zawarta jest w kwocie Abonamentu. 
d. Niewykorzystane minuty przyznane w ramach Promocji nie przechodzą na kolejny Okres 

Rozliczeniowy. 
 
4. Zmiana wysokości Abonamentu w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu Zastrzeżonego) powoduje utratę 

prawa do korzystania z rabatu na Abonament przyznanego w ramach niniejszej Oferty. 
5. Po upływie Okresu Zastrzeżonego Abonament będzie naliczany odpowiednio dla wybranej Oferty zgodnie z 

Tabelą nr. 3 Cennika Oferty Play domowy. 

 
Postanowienia końcowe 
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6. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych o ile ich 
regulamin nie stanowi inaczej. 

7. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Oferty Promocyjnej „Play domowy dla 
Abonentów” w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie niniejszej 
Oferty Promocyjnej nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o 
zmianie lub odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na www.playmobile.pl lub w 
inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

8. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej dużą literą należy rozumieć 
zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 
P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Regulaminie Usługi Play domowy lub w Cenniku Oferty Play domowy. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Ofertą Promocyjną mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Regulaminu Usługi Play domowy 
oraz Cennika Oferty Play domowy. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 
Cennika Oferty Play domowy, niniejsza Oferta Promocyjna będzie miała charakter nadrzędny. 

11. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek 
od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.  

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


