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Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive 
w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III)  

Obowiązuje od 09.05.2012 r. do odwołania.

zmieniony dn. 1.05.2014 r. 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby, które od dnia 9 maja 2012 r. do
odwołania zawrą Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas określony 30, 40
lub 50 miesięcy (Okres Zastrzeżony) w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) z Planem
Taryfowym Play MIXtura III 30, Play MIXtura III 45 lub Play MIXtura III 60.

2. Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej jest zawarcie Umowy z Kwotą
Zobowiązania uzależnioną od wybranego Planu Taryfowego i długości Okresu Zastrzeżonego
w wysokości wskazanej w tabeli nr 1 poniżej:

Tabela nr [1]: Kwoty Zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego. 

Plan Taryfowy: Play MIXtura III 30 (Play 
MIXtura All Inclusive 39) 

 

Play MIXtura III 45 (Play 
MIXtura All Inclusive 54) 

 

Play MIXtura III 60 (Play 
MIXtura All Inclusive 69) 

 

Kwota zobowiązania dla 
30 miesięcy: 

 

1170 PLN 1620 PLN 2070 PLN 

Kwota zobowiązania dla 
40 miesięcy: 

 

1560 PLN 
2160 PLN 2760 PLN 

Kwota zobowiązania dla 
50 miesięcy: 

1950 PLN 2700 PLN 3450 PLN 

Szczegóły Oferty Promocyjnej
3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 niniejszej Oferty

Promocyjnej:
a. Osoby, które zawrą Umowę w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej z Planem Taryfowym

Play MIXtura III 30, Play MIXtura III 45, Play MIXtura III 60, dostaną rabat na opłatę
aktywacyjną w wysokości 71,3 %.
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Tabela nr [2]: Wysokość opłaty aktywacyjnej 

Plan Taryfowy: 
Play MIXtura III 30 
(Play MIXtura All 

Inclusive 39) 

 
Play MIXtura III 45 (Play 
MIXtura All Inclusive 54) 

 

 
Play MIXtura III 60 (Play 
MIXtura All Inclusive 69) 

 

 
Wysokość opłaty 

aktywacyjnej 

 
99 PLN 

 

 
Wysokość udzielonego 

rabatu 

 
71,3 % 

 

 
b. Przy spełnieniu warunków opisanych w pkt 4 niniejszej Oferty Promocyjnej będą mogły 

korzystać w każdym miesiącu kalendarzowym z pakietu z limitem transmisji danych w 
wysokości 250 MB („Pakiet danych 250 MB”). 

c. Otrzymują możliwość Bezpłatnego korzystania z promocyjnej usługi „Pakiet 
Społecznościowy”, na zasadach opisanych w pkt. 5. niniejszej Oferty Promocyjnej. 

d. Otrzymują możliwość Bezpłatnego korzystania z promocyjnej usługi Stan Darmowy w Play, 
w okresie uzależnionym od wysokości wybranego Planu Taryfowego, zgodnie z Tabelą 3 
poniżej, na zasadach opisanych w pkt. 6 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

 
Tabela nr [3]: Dodatkowa Usługa „Stan Darmowy w Play” przyznawana co miesiąc. 

Plan Taryfowy: 
Play MIXtura III 30 

(Play MIXtura All Inclusive 
39) 

 
Play MIXtura III 45 (Play 
MIXtura All Inclusive 54) 

 

 
Play MIXtura III 60 (Play 
MIXtura All Inclusive 69) 

 

 
 

Stan Darmowy w Play 
przyznawany co miesiąc, 

przez okres:  

 
 

6 m-cy  
 

 
 

12 m-cy  
 

Przez cały okres spłaty 
Kwoty Zobowiązania oraz 

po przekształceniu się 
Umowy w Umowę zawartą 

na czas nieokreślony  
 

 
4. Szczegóły przyznawania i korzystania z pakietu danych 250 MB w ramach niniejszej Oferty 

Promocyjnej:  
a. Pakiet 250 MB będzie przyznawany przez P4 pierwszego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego o ile Abonent Mix II:  
i. Będzie miał wystarczającą liczbę środków na koncie ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego poprzedzającego miesiąc w którym pakiet 250 MB ma być przyznany. 
ii. Będzie utrzymywał na dzień przyznania pakietu 250 MB Okres ważności połączeń 

wychodzących.  
b. Pakiet danych 250 MB w pierwszym niepełnym miesiącu kalendarzowym jest przyznawany 

w ciągu 24 godzin od dokonania zakupu i aktywacji Numeru MSISDN (numeru telefonu), 
oraz pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego przez cały Okres Zastrzeżony 
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oraz po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony przy spełnieniu 
określonych warunków opisanych w niniejszym punkcie.  

c. W pierwszym niepełnym miesiącu kalendarzowym, w którym aktywowano numer MSISDN 
(numer telefonu) oraz Pakiet danych 250 MB, liczba jednostek w pakiecie oraz opłata za 
pakiet jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego miesiąca 
kalendarzowego.  

d. Transfer danych pakietu danych 250 MB, w ramach Play MIXtura All Inclusive jest 
rozliczany co 100 kB, co oznacza, że jednostki z pakietu są pobierane za każde rozpoczęte 
100 kB transmisji danych.  

e. Pakiet może być wykorzystywany do transmisji danych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4.  

f. Opłata cykliczna za korzystanie z pakietu danych 250 MB w każdym miesiącu 
kalendarzowym wynosi 9 PLN.  

g. Jednostki przyznane w ramach pakietu 250 MB są ważne do końca danego miesiąca 
kalendarzowego.  

h. Do momentu aktywowania pakietu 250 MB prędkość transmisji danych może zostać istotnie 
ograniczona. Prędkość transmisji danych zostanie przywrócona w momencie przyznania 
pakietu danych 250 MB w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej. 

i. Po wykorzystaniu limitu transmisji danych przyznanego w ramach pakietu 250 MB w danym 
miesiącu kalendarzowym, prędkość transmisji danych ulega istotnemu zmniejszeniu. 

j. Korzystanie z transmisji danych po wykorzystaniu limitu transferu danych przyznanego w 
ramach pakietu danych 250 MB jest Bezpłatne, co oznacza, że opłata za korzystanie z 
transmisji danych zawarta jest w kwocie Doładowania konta. 

k. Aby przywrócić parametry techniczne transmisji danych w danym miesiącu kalendarzowym 
należy aktywować jeden z dodatkowych pakietów na transmisję danych w sposób opisany 
w regulaminie usługi „Promocyjne Pakiety Internet”. Po aktywacji prędkość transmisji 
danych zostanie przywrócona w ciągu 24 godzin.  

l. Niewykorzystane w danym miesiącu kalendarzowym jednostki z pakietu danych 250 MB, 
nie przechodzą na kolejne miesiące kalendarzowe.  

m. Jeśli Abonent Mix II nie spełnia warunków określonych w punkcie 4 a. niniejszej Oferty 
Promocyjnej pakiet 250 MB nie zostanie przyznany, a opłata, o której mowa w pkt 4 lit f 
niniejszej Oferty Promocyjnej nie zostanie naliczona.  

n. Dokonanie doładowania konta pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego lub w 
późniejszym terminie nie spowoduje automatycznego przyznania pakietu danych 250 MB .  

o. Nie przyznanie pakietu danych 250 MB w danym miesiącu kalendarzowym nie powoduje 
wyłączenia usługi. Pakiet danych 250 MB będzie przyznawany w kolejnych miesiącach przy 
spełnieniu przez Abonenta Mix II warunków opisanych w pkt 4.a niniejszej Oferty 
Promocyjnej.  

p. Aby w danym miesiącu kalendarzowym korzystać z przyznanego pakietu danych 250 MB, 
w ramach Play MIXtura All Inclusive, Abonent Mix II musi utrzymywać Okres ważności 
połączeń wychodzących.  

q. Brak utrzymywania Okresu ważności połączeń wychodzących oznacza, że Abonent Mix II 
nie będzie mógł korzystać z transmisji danych w ramach pakietu 250 MB, dopóki nie 
dokona ponownego Doładowania konta.  
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5. Szczegóły korzystania z usługi „Pakiet Społecznościowy”: 
a. Usługa „Pakiet Społecznościowy” jest Bezpłatnie przyznawana na cały Okres zastrzeżony 

oraz po przekształceniu się Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony, co oznacza., 
że opłata za korzystanie z usługi jest zawarta w kwocie Doładowania.  

b. Z zastrzeżeniem pkt. 5. Lit d. niniejszej Oferty Promocyjnej usługa „Pakiet 
Społecznościowy” zapewnia nieograniczony dostęp do portali społecznościowych 
Facebook oraz NK (Nasza Klasa) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 
transferu danych za pośrednictwem i w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4 przy 
wykorzystaniu wstawień APN Internet lub APN WAP.  

c. Z zastrzeżeniem pkt 5. lit d. poniżej, korzystanie z usługi „Pakiet Społecznościowy” nie 
pomniejsza limitu transferu danych w ramach Play MIXtura All Inclusive oraz nie 
pomniejsza kwoty doładowania oraz jeżeli zostały aktywowane przez Abonenta, z innych 
pakietów na transmisję danych. Warunkiem korzystania z usługi „Pakiet Społecznościowy” 
jest utrzymywanie Okresu ważności połączeń wychodzących.  

d. W ramach usługi P4 zapewnia nieograniczony dostęp do komponentów własnych portali 
Facebook oraz NK, co oznacza, że transmisja danych poza transmisją danych na 
komponentach własnych ww. portali będzie pomniejszać limit transferu danych z pakietu 
250 MB oraz, jeżeli zostały aktywowane przez Abonent Mix II, z innych pakietów na 
transmisję danych. Powyższe dotyczy w szczególności linków przekierowujących na inne 
strony, wszelkich elementów, które korzystają z połączeń szyfrowania (między innymi SSL) 
na przykład w celu autoryzacji Abonenta Mix II oraz korzystania z publicznych i 
niepublicznych serwerów Proxy, które agregują ruch internetowy w celu poddania ich 
kompresji (między innymi Opera Mini lub Blackberry) lub podobnych operacji 
przekierowujących ruch. Przez określenie „nieograniczony dostęp” należy rozumieć 
możliwości korzystania z zawartości w w. serwisów przez dowolny telefon komórkowy 
posiadający funkcjonalność obsługi ww. portali społecznościowych.  

e. W pierwszym miesiącu kalendarzowym „Pakiet Społecznościowy” jest przyznawany 
pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu, 
w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN.  

f. W związku z tym, że po wykorzystaniu limitu transferu danych z pakietu 250 MB, w ramach 
Play MIXtura All Inclusive, który Abonent otrzymuje w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej 
prędkość transmisji danych ulega istotnemu zmniejszeniu, również korzystanie z usługi 
„Pakiet Społecznościowy” odbywa się z istotnie ograniczoną prędkością transmisji danych. 

 
6. Szczegóły korzystania z usługi Stan Darmowy w Play.  

 
a. W ramach usługi Stan Darmowy w Play przyznawany jest pakiet minut w wysokości 44 640 

minut, które mogą być wykorzystane na krajowe połączenia głosowe i wideo („połączenia”) 
realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4 na dowolnie wybrane Numery MSISDN w Sieci 
Telekomunikacyjnej P4.  

b. Bezpłatne korzystanie z usługi przez okres wskazany w Tabeli nr 3 niniejszej Oferty 
Promocyjnej oznacza, że korzystanie z usługi zawarte jest w kwocie Doładowania.  

c. Minuty w ramach usługi Stan Darmowy w Play są przyznawane Bezpłatnie przez okres 
wskazany w Tabeli nr 3 niniejszej Oferty Promocyjnej.  



 

 

 

 

 

 

 

P4 SP. Z O.O. / UL. TAŚMOWA 7 / 02-677 WARSZAWA / KRS 0000217207 / XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SĄD 

REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY / NIP 951-21-20-077 / REGON 015808609 / KAPITAŁ ZAKŁADOWY 48 456 500,00 PLN 

5 
 

d. Minuty w ramach usługi Stan Darmowy w Play są przyznawane pierwszego dnia 
kalendarzowego każdego miesiąca, pomiędzy godziną 00:00 a 01:00.  

e. Niewykorzystane w danym miesiącu minuty z usługi nie przechodzą na kolejne miesiące.  
 

Bezpieczny Internet  
7. Po wykorzystaniu środków w pakiecie 250 MB nie jest naliczana opłata za transfer danych, a 

prędkość transferu danych ulega istotnemu zmniejszeniu. 
8. Rozliczanie jednostek w ramach pakietu („taktowanie”) jest dokonywane co 100 kB.  
9. Jeżeli Abonent Mix II chce aktywować pakiet od razu po zawarciu Umowy, należy to zrobić 

drugiego dnia od aktywacji Numeru MSISDN, ponieważ w przypadku aktywacji pakietu wraz z 
aktywacją Numeru MSISDN jednostki z pakietu przepadną kolejnego dnia.  

 

Kolejność wykorzystania transferu danych  
10. Kolejność wykorzystania transferu danych, dostępnych w momencie aktywacji dodatkowych 

pakietów oraz pakietów przyznanych w ramach poszczególnych Ofert Promocyjnych:  
a. Pakiety dodatkowe Internetowe.  
b. Pakiet Społecznościowy  
c. Dodatkowy transfer danych w ramach Play MIXtura All Inclusive  
d. Środki w Pakiecie Złotówek  

 

Kolejność wykorzystania minut  
11. Kolejność wykorzystania minut i SMS-ów, dostępnych w momencie aktywacji dodatkowych 

pakietów oraz pakietów przyznanych w ramach poszczególnych Ofert Promocyjnych:  
a. Minuty do sieci Play,  
b. Minuty do sieci Play i na stacjonarne,  
c. Minuty do wszystkich,  
d. Zbieraj Minuty,  
e. Środki w Pakiecie Złotówek.  

 

Dodatkowe informacje  

12. Nie jest możliwa zmiana Oferty Promocyjnej w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu 
zastrzeżonego). 

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

14. 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 Mix II. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej 
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do 
wiadomości publicznej. 

15. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery 
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Cenniku Oferty Play MIXtura 
(Plan Cenowy III) oraz Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z 
o.o. dla Abonentów Mix II.  
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16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio
Cennik Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III), Regulamin świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II.

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

18. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent Mix II zobowiązuje się :
a. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji, między innymi z

wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących;

b. nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;

c. nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu
typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”;

d. nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of
Service;

e. [usunięto];
f. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego na

masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych, w szczególności w przypadku
automatycznej dystrybucji połączeń telefonicznych lub automatycznej interaktywnej obsługi
numeru wywołanego lub w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i
informatycznego Abonenta w celu obsługi tego ruchu;

19. W przypadku naruszenia przez Abonenta, który zawarł Umowę jako konsument, postanowień
określonych w pkt 18 lit. od a do f niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator wezwie Abonenta do
zaprzestania naruszeń wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym
upływie może zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla
Abonenta, a następnie rozwiązać Umowę.

20. 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 pkt 18 lit. od a do f 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 Abonenta.

21. 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.

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


