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Regulamin Oferty Promocyjnej „Darmowy Starter Play 
na Kartę w sklepie internetowym”  
obowiązuje od 28.02.2013r do odwołania lub wyczerpania zapasów 
 
Zakończony 04.04.2013. 
 
Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
 
1. Oferta Promocyjna „Zestaw Startowy Play w sklepie internetowym” jest dostępna tylko w sklepie 

internetowym na www.play.pl. 
2. W okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej Operator udostępnia możliwość 

zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego na www.play.pl Zestawu Startowego Play na 
Kartę o wartości 3 zł (zwany dalej „Zestawem Startowym”). 

3. Zamówienie Zestawu Startowego jest Bezpłatne, co oznacza, że klient nie dokonuje zapłaty ceny 
za Zestaw Startowy oraz nie ponosi kosztów jego dostarczenia. Operator dostarcza Zestawy 
Startowe wyłącznie na terytorium Polski. 

4. Okres, w którym można dokonać Aktywacji Zestawu Startowego upływa z dniem 1.03.2014. 
5. Po otrzymaniu i Aktywacji Zestawu Startowego Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z usługi 

Internetowa Moc Doładowań polegającej na przyznawaniu promocyjnych pakietów złotówek 
(„Promocyjne Pakiety Złotówek”) po przekroczeniu określonego progu doładowań na zasadach 
opisanych w pkt 9 i następnych niniejszej Oferty Promocyjnej. 

6. Na jeden adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto i kod pocztowy) można zamówić 
maksymalnie 3 Zestawy Startowe (niezależnie od liczby osób składających zamówienie).  

 

Zestaw Startowy 
7. W ramach Zestawu Startowego Użytkownik otrzymuje 2 zł do wykorzystania na krajowe połączenia 

głosowe oraz wideo, SMS’y, MMs’y realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4 do wszystkich 
krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych oraz 1 zł do wykorzystania na wszystkie Usługi 
Telekomunikacyjne określone w Cenniku Oferty Play na Kartę w okresie 10 dni od Aktywacji 
Zestawu Startowego. 
 

Promocyjne Pakiety Złotówek 
8. Aktywacji usługi Internetowa Moc Doładowań następuje poprzez wprowadzenie kodu 

*111*313*1# i zatwierdzenie klawiszem połączenia na telefonie. 
9. Promocyjne Pakiety Złotówek będą przyznawane po przekroczeniu progu Doładowań w wysokości 

25zł i 50zł w danym miesiącu kalendarzowym. Po przekroczeniu pierwszego z progów (25zł) 
Użytkownikowi przyznany zostanie dodatkowy pakiet złotówek o wartości 10zł ważny 30 dni od dnia 
przyznania, po przekroczeniu drugiego progu (50zł) Użytkownikowi zostanie przyznany kolejny 
dodatkowy pakiet złotówek o wartości 15zł ważny 30 dni od dnia przyznania. Użytkownik otrzyma 
dodatkowy pakiet złotówek w ciągu 24 godzin od przekroczenia progu wartości łącznych 
doładowań, o którym mowa powyżej. 

http://www.play.pl/
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10. Promocyjne Pakiety Złotówek będą przyznawane po przekroczeniu progu Doładowań na zasadach 
określonych powyżej przez okres 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia aktywacji usługi 
Internetowa Moc Doładowań zgodnie z pkt. 9 powyżej. 

11. Promocyjny Pakiet Złotówek może być wykorzystany na krajowe połączenia głosowe, SMS-y, 
MMS-y określone w Cenniku Oferty Play na Kartę z wyłączeniem połączeń, SMS-ów oraz MMS-ów 
wykonywanych do numerów określonych w tabelach 8, 8a, 9 wyżej wymienionego Cennika. 

12. W przypadku upływu Okresu ważności połączeń wychodzących w okresie ważności Promocyjnych 
Pakietów Złotówek, niewykorzystane jednostki rozliczeniowe mogą być wykorzystane pod 
warunkiem dokonania Doładowania w okresie ważności Promocyjnych Pakietów Złotówek.  

13. W przypadku zmiany oferty (taryfy) przez Użytkownika, usługa Internetowa Moc Doładowań jest 
automatycznie dezaktywowana, a jej ponowne włączenie jest niemożliwe (nie powoduje to utraty już 
uzyskanych Promocyjnych Pakietów Złotówek). 

 

Postanowienia końcowe 
14. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych 

chyba, że ich warunki czy regulaminy stanowią inaczej.  
15. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia wpisane w treści niniejszego regulaminu dużą literą należy 

rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników lub Cenniku Oferty Play na Kartę, 
chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej. 

16. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej  w każdym czasie bez 
podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że  odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio 
nabyte przez Użytkownika. Informacja o odwołaniu  zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

17. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej, a 
postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 14 niniejszej Oferty Promocyjnej, postanowienia 
niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

18. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Oferty Promocyjnej stosuje się odpowiednio 
postanowienia dokumentów wskazanych w pkt. 14 powyżej. 

19. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się: 
a. nie kierować bez zgody Operatora do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek urządzeń 
telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty SIM/USIM otrzymanej przez Użytkownika ruchu 
pochodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych; 

b. nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci 
Telekomunikacyjnej lub realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych 
przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej 
zasadzie, w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działające w Sieci 
Telekomunikacyjnej; 

c. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji; 
d. nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych 

e. nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu 
typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika” 
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f. nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of 
Service 

g. nie używać Karty SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści do 
użytkowników, w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do 
promowania towarów, usług lub wizerunku Użytkownika, lub służących osiągnięciu efektu 
handlowego. 

20. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt. 17 lit. od c. do g. 
niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator może według własnego wyboru rozwiązać Umowę w 
każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika) 
lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika. 

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

22. Regulamin niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl. 


