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Regulamin Oferty Promocyjnej „Drugi numer” 
obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania. 

 
I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
 
1. Oferta Promocyjna „Drugi numer” skierowana jest do osób, które w okresie  

od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania zawrą Umowę na czas nieokreślony w ramach Oferty Drugi 
numer. 

2. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać Abonenci (z wyłączeniem ofert na podstawie, 

których P4 świadczy Usługi Telekomunikacyjne dostępu do Internetu), którzy posiadają w P4 

aktywny numer MSISDN.  

II. Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej  
 

1. W ramach niniejszej Oferty promocyjnej, osoby o których mowa w pkt I ust 1  mają możliwość wyboru 
następujących taryf: 
 

Tabela nr 1 - Abonenci z aktywną e-Fakturą 

Abonenci z aktywną e-Fakturą Taryfa Abonament  

Wysokość opłaty miesięcznej   

Drugi numer / Drugi 
numer  

–stacjonarny   
 

 
6 zł  

 

 
Tabela nr 2 - Abonenci z fakturą papierową 

Abonenci z fakturą papierową Taryfa Abonament  

Wysokość opłaty miesięcznej   
Drugi numer  / Drugi 

numer  
–stacjonarny 

 
10 zł  

 

 
 

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt I ust. 1 i 2 otrzymują:   
 

a. Bezpłatną usługę Nielimitowane połączenia do Play zgodnie z zasadami opisanymi w 
pkt II ust. 4 niniejszej Oferty Promocyjnej.  

b. Rabat na opłatę aktywacyjną, po którym opłata aktywacyjna wynosi 29 zł.  
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3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt I ust. 1 i 2 mogą 
skorzystać z dodatkowych usług:  
 

a. Pakiet 100 minut do wszystkich sieci za 9 zł  lub Pakiet 50 minut do wszystkich sieci za 
5 zł na zasadach określonych w pkt II ust. 5. 

b. Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne za 10 zł na zasadach określonych w 
pkt II ust. 6. 

c. Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci za 10 zł na zasadach określonych w pkt II 
ust. 7  
 

4. Szczegóły przyznania usługi Nielimitowane połączenia do Play:  
 

a) W ramach usługi Nielimitowane połączenia do Play Abonent otrzymuje pakiet 44 640 
minut, który może być wykorzystany na krajowe połączenia głosowe i wideo na numery 
w Sieci Telekomunikacyjnej P4 (z wyłączeniem połączeń na numery specjalne 
wskazane w Cenniku Oferty Drugi numer). 

b) Usługa jest przyznawana Bezpłatnie co oznacza, że opłata za nią jest zawarta w 
kwocie Abonamentu wskazanej w pkt. II ust 1 w Tabeli 1 oraz Tabeli 2. 

c) Przyznany pakiet minut będzie odnawiany pierwszego dnia kalendarzowego każdego 
Okresu Rozliczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01.00. 

d) Pierwszy pakiet przyznawany jest w ciągu 24 godzin od momentu aktywacji (od 
momentu rozpoczęcia świadczenia Usług Telekomunikacyjnych). 

e) Jeżeli aktywacja usługi nastąpiła w trakcie Okresu Rozliczeniowego, liczba minut w 
pakiecie przyznawana jest w ilości proporcjonalnej do liczby dni jaka pozostała do 
końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

 
5. Szczegóły przyznania usługi Pakiet 100 minut oraz Pakiet 50 minut do wszystkich sieci:  

 
a. Pakiet 100 minut oraz Pakiet 50 minut do wszystkich sieci może być wykorzystany na 

krajowe połączenia głosowe oraz wideo do wszystkich krajowych sieci komórkowych, 
realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej. 

b. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minut nie przechodzą na kolejne 
Okresy Rozliczeniowe. 

c. Aby aktywować usługę Abonent powinien wykonać jedną z następujących czynności: 
i. Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod:  

1. dla Pakietu 100 minut do wszystkich sieci  *111*377*1#  
2. dla Pakietu 50 minut do wszystkich sieci *111*378*1# 

ii.  wejść do serwisu Play 24 na stronie www.24.play.pl i następnie wybrać 
odpowiednią opcję w zakładce Usługi. 

d. Aktywacja usługi nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu, w którym Abonent zlecił 

aktywację wykonując jedną z czynności opisanych powyżej.  Przyznanie środków w 

ramach usługi nastąpi między godziną 00:00 a 01:00 dnia następującego po dniu w 

którym nastąpiła aktywacja usługi. 

e. Jeżeli aktywacja usługi nastąpi w trakcie Okresu Rozliczeniowego, liczba minut 

w pakiecie jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca Okresu 

Rozliczeniowego, w którym Abonent dokonał aktywacji.  

http://www.24.play.pl/
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f. Aby dezaktywować usługę Abonent powinien wykonać jedną z następujących 

czynności:  

i. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod: 

1. dla Pakietu 100 minut do wszystkich sieci *111*377*2# 

2. dla Pakietu 50 minut do wszystkich sieci *111*378*2# 
ii. wejść do serwisu Play 24 na stronie www.24.play.pl i następnie wybrać 

odpowiednią opcję w zakładce Usługi. 

g. Dezaktywacja następuje o godzinie 23:59:59 ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, 

w którym Abonent zgłosił dyspozycję dezaktywacji, o ile dyspozycja została zgłoszona 

minimum 24 godziny przed upływem Okresu Rozliczeniowego.  
h. Za korzystanie z usługi  pobierana jest opłata abonamentowa w wysokości: 

i. dla Pakietu 100 minut do wszystkich sieci: 9 zł  

ii. dla Pakietu 50 minut do wszystkich sieci: 5 zł  

i. Opłata jest naliczana zgodnie z Okresem Rozliczeniowym Abonenta i każdorazowo 

wyszczególniona na Rachunku Telekomunikacyjnym w oddzielnej pozycji. 

j. W Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja usługi opłata za usługę jest 

naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca Okresu Rozliczeniowego, 

w którym nastąpiła aktywacja pakietu. 

k. Każdego pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 01:00 a 01:00, 

przyznawany jest pakiet minut, a opłata za usługę jest naliczana poza Abonamentem, 

pod warunkiem, że Abonent nie dokonał dezaktywacji usługi zgodnie z pkt II ust. 5 lit. f 

niniejszego regulaminu. 

l. Aktywowanie oraz dezaktywowanie usługi za pośrednictwem skróconych kodów  

następuje bez dodatkowych opłat. 

 
 

6. Szczegóły przyznania usługi Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne:  
 

a) W ramach usługi przyznawanych jest 44 640 minut, które Abonent może wykorzystać na 
krajowe połączenia głosowe (z wyłączeniem infolinii oraz numerów audioteksowych) 
realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej na 
numery stacjonarne. 

b) Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty nie przechodzą na kolejne Okresy 
Rozliczeniowe. 

c) Aby aktywować usługę Abonent powinien wykonać jedną z następujących czynności: 
i. Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*380*1# lub 
ii. wejść do serwisu Play 24 na stronie www.24.play.pl i następnie wybrać 

odpowiednią opcję w zakładce Usługi. 
 

d) Aktywacja usługi nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu, w którym Abonent zlecił aktywację 

wykonując jedną z czynności opisanych powyżej.  Przyznanie środków w ramach usługi nastąpi 

między godziną 00:00 a 01:00 dnia następującego po dniu w którym nastąpiła aktywacja usługi. 

http://www.24.play.pl/
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e) Jeżeli aktywacja usługi nastąpi w trakcie Okresu Rozliczeniowego, liczba minut w pakiecie jest 

proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent 

dokonał aktywacji.  

f) Aby dezaktywować usługę Abonent powinien wykonać jedną z następujących czynności:  
i. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*380*2# lub 

ii. wejść do serwisu Play 24 na stronie www.24.play.pl i następnie wybrać 

odpowiednią opcję w zakładce Usługi. 

g) Dezaktywacja następuje o godzinie 23:59:59 ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w 

którym Abonent zgłosił dyspozycję dezaktywacji, o ile dyspozycja została zgłoszona minimum 

24 godziny przed upływem Okresu Rozliczeniowego. 

h) Za korzystanie z usługi  pobierana jest opłata abonamentowa w wysokości 10 zł. 

i) Opłata jest naliczana zgodnie z Okresem Rozliczeniowym Abonenta i każdorazowo 

wyszczególniona na Rachunku Telekomunikacyjnym w oddzielnej pozycji. 

j) W Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja usługi opłata za usługę jest naliczana 

proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca Okresu Rozliczeniowego, w którym 

nastąpiła aktywacja pakietu. 

k) Każdego pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 01:00 a 01:00, 

przyznawany jest pakiet minut, a opłata za usługę jest naliczana poza Abonamentem, pod 

warunkiem, że Abonent nie dokonał dezaktywacji usługi zgodnie z pkt II ust. 6 lit.f  niniejszego 

regulaminu. 

l) Aktywowanie oraz dezaktywowanie usługi za pośrednictwem skróconych kodów następuje bez 

dodatkowych opłat. 

 
 

7. Szczegóły przyznania usługi Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci :  
 
a) W ramach usługi przyznawany jest pakiet 2 678 400 SMS/MMS, który może być wykorzystany na 

wysyłanie wiadomości SMS/MMS z Sieci Telekomunikacyjnej do krajowych sieci komórkowych w 

Polsce. 

b) Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym wiadomości SMS/MMS z usługi nie 

przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe 

c) Aby aktywować usługę Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci Abonent powinien wykonać jedną 

z następujących czynności :  

a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod: *111*379*1# 

b. wejść do serwisu Play 24 na stronie www.24.play.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję 

w zakładce Usługi. 

d) Aktywacja usługi nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu, w którym Abonent zlecił aktywację.  

Przyznanie środków w ramach usługi nastąpi między godziną 00:00 a 01:00 dnia następującego po 

dniu w którym nastąpiła aktywacji usługi. 

e) Jeżeli aktywacja usługi Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci nastąpi w trakcie Okresu 

Rozliczeniowego, liczba wiadomości SMS/MMS w pakiecie jest proporcjonalna do liczby dni 

pozostałych do końca Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent dokonał aktywacji. 

http://www.24.play.pl/
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f) Aby dezaktywować usługę Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci, Abonent powinien wykonać 

jedną z następujących czynności:  

a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod: *111*379*2# 

b. wejść do serwisu Play 24 na stronie www.24.play.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję 

w zakładce Usługi. 

g) Dezaktywacja następuje o godzinie 23:59:59 ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym 

Abonent zgłosił dyspozycję dezaktywacji, o ile dyspozycja została zgłoszona minimum 24 godziny 

przed upływem Okresu Rozliczeniowego. 

h) Za korzystanie z usługi Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci pobierana jest opłata 

abonamentowa w wysokości 10 zł . Opłata jest naliczana zgodnie z Okresem Rozliczeniowym 

Abonenta i każdorazowo wyszczególniona na Rachunku Telekomunikacyjnym w oddzielnej pozycji. 

i) W Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja usługi „Nielimitowane SMS-y do 

wszystkich sieci” opłata za usługę jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca 

Okresu Rozliczeniowego, w którym nastąpiła aktywacja usługi. 

j) Każdego pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 00:00 a 01:00, przyznawany 

jest nowy pakiet SMS/MMS w ramach usługi Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci , a opłata za 

usługę jest naliczana poza Abonamentem. 

k) Aktywowanie oraz dezaktywowanie usługi Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci  za 

pośrednictwem skróconych kodów  następuje bez dodatkowych opłat. 
 
 

7. W przypadku Abonentów, którzy aktywują fakturę elektroniczną (e-Faktura) zostanie przyznany 
dodatkowy rabat w wysokości 4 zł . 

 
a) Z zastrzeżeniem lit b) poniżej, dodatkowy rabat na Abonament jest przyznawany każdego Okresu 

Rozliczeniowego przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą 
na czas nieokreślony.  

b) Pierwszy rabat w wysokości 4 zł  przyznawany jest w odniesieniu do sumy kwot 
Abonamentów za dwa pierwsze Okresy Rozliczeniowe, uwidocznionej na pierwszym 
Rachunku Telekomunikacyjnym. 

c) Przyznawany dodatkowy rabat dotyczy tylko opłaty za Abonament. Wszystkie opłaty poza 
Abonamentem będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty Drugi numer. 

d) W przypadku aktywacji elektronicznej faktury (e-Faktura), podczas trwania Umowy dodatkowy rabat 
nie zostanie naliczony przy kolejnym Okresie Rozliczeniowym jeżeli Abonent nie dokona aktywacji 
usługi maximum pięć dni przed końcem Okresu Rozliczeniowego. 

e) Jeżeli aktywacja usługi nastąpi po piątym dniu przed końcem Okresu Rozliczeniowego usługa e-
Faktura zostanie włączona, natomiast rabat 4 zł  zostanie przyznany w drugim, kolejnym Okresie 
Rozliczeniowym. 

f) W przypadku rezygnacji z elektronicznej faktury, Klient traci prawo do korzystania z rabatu na 
abonament w wysokości 4 zł. Rabat zostanie odłączony w kolejnym Okresie Rozliczeniowym po 
Okresie Rozliczeniowym w którym nastąpiła dezaktywacja elektronicznej faktury. 
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III. Przenoszenie numeru telefonu  
 

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać również osoby, które przeniosą swój numer 
telefonu komórkowego z innej sieci do Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zawrą z P4 Umowę na czas 
nieokreślony w ramach Oferty Drugi numer   (opcja dwuwizytowa oraz opcja jednowizytowa).  

2. W przypadku osób, które jednocześnie (opcja jednowizytowa) złożą wniosek o przeniesienie Numeru 
Telefonu  od swojego dotychczasowego operatora do Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zawrą z P4 
Umowę na czas nieokreślony w ramach Oferty Drugi numer z uwzględnieniem niniejszej Oferty 
Promocyjnej, zastosowanie mają niżej opisane zasady. 

3. Wraz z zawarciem Umowy, Abonent otrzymuje kartę SIM/uSIM z przydzielonym numerem MSISDN 
z puli Play zwanym dalej „Numer Telefonu II”, na którym nie są świadczone Usługi 
Telekomunikacyjne.  

4. Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez czas określony w Umowie rozpoczyna się z dniem 
przeniesienia Numeru Telefonu, który automatycznie staje się Numerem MSISDN w Sieci 
Telekomunikacyjnej P4. 

5. W przypadku gdy nie dojdzie do przeniesienia Numeru Telefonu w ciągu 180 dni od dnia zawarcia 
Umowy z przyczyn niezależnych od P4, od 181 dnia, Usługi Telekomunikacyjne będą świadczone na 
Numerze Telefonu II zgodnie z Cennikiem Oferty Drugi numer i z uwzględnieniem postanowień 
niniejszego regulaminu, chyba, że Umowa zostanie wcześniej wypowiedziana przez Abonenta (w 
przypadku gdy zawarcie Umowy nie wiązało się z zakupem telekomunikacyjnego urządzenia 
końcowego np.: Telefonu w promocyjnej cenie, wypowiedzenie Umowy przed rozpoczęciem 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych nie skutkuje naliczeniem kary umownej). 

6. Na wyraźne zlecenie Abonenta, P4 może rozpocząć świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na 
Numerze Telefonu II przed planowanym przeniesieniem Numeru Telefonu w ramach niniejszej 
Oferty Promocyjnej. 

7. Przenoszenie numeru stacjonarnego określa Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru 
telefonu stacjonarnego przy zmianie Operatora.  

 

IV. Dodatkowe informacje 
 

1. Połączenia głosowe lub wideo realizowane w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej mogą być 
automatycznie przerywane po upływie 2 godzin. 

2. Połączenia z numerami specjalnymi, infolinii i audioteksowe mogą być automatycznie 
przerywane po upływie 15 minut. 

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

4. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 
podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki 
uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej 
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do 
wiadomości publicznej. 

5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej wielką literą i nie 
zdefiniowane w niej, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty Drugi 
numer  oraz Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
Abonentów.  
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio 
Cennik Oferty Drugi numer, Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z 
o.o. dla Abonentów. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej 
a postanowieniami dokumentów wskazanych powyżej postanowienia niniejszej Oferty 
Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

8. W przypadku naruszenia przez Abonenta, który zawarł Umowę jako przedsiębiorca (przez 
przedsiębiorcę rozumie się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej oraz inne podmioty posiadające numer REGON) 
postanowień określonych w ust 8 lit. od a do f niniejszego punktu, 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 Abonenta. 

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

10. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl. 
 

 

 
 

 


