
Oferta Promocyjna 
„Play MIXtura w eShop” 

(Plan Cenowy III) 

Obowiązuje od 12.04.2011 r. do odwołania. 
zmieniony dn. 1.05.2014 

 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby, które od dnia xx kwietnia 2011 r, do 

odwołania zawrą Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas 30, 40 lub 50 

doładowań/miesięcy (Okres Zastrzeżony) w ramach Planu Taryfowego, Play MIXtura 30, Play 

MIXtura 45 lub Play MIXtura 60 poprzez eShop na poniższych warunkach. 

2. Oferta Promocyjna nie dotyczy Planu Taryfowego Play MIXtura 15. 

3. Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej jest zawarcie Umowy przez eShop z Kwotą 

Zobowiązania uzależnioną od wybranego Planu Taryfowego i długości Okresu Zastrzeżonego w 

wysokości wskazanej w tabeli nr 1 poniżej:  

 
Tabela 1: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego.  

Plan Taryfowy: 
Play MIXtura All 

Inclusive III 39 

Play MIXtura All 

Inclusive III 54 

Play MIXtura All 

Inclusive III 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 2500 PLN 3450 PLN 

 
Szczegóły Oferty Promocyjnej 

4. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1: 

a. Od osób, które zawrą za pośrednictwem eShop Umowę z Planem Taryfowym Play 

MIXtura 30, Play MIXtura 50 oraz Play MIxtura 60, nie jest pobierana opłata aktywacyjna. 

b. Otrzymają możliwość bezpłatnego korzystania z dodatkowego pakietu minut do 

wykorzystania na krajowe połączenia głosowe oraz wideo do wszystkich krajowych sieci 

komórkowych i na połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne realizowane z Sieci 

Telekomunikacyjnej P4 („dodatkowy pakiet minut”). 

c. Dodatkowy Pakiet Minut do wykorzystania do wszystkich sieci jest przyznawany 

jednorazowo w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia świadczenia usług Telekomunikacyjnych 



przez P4. Dodatkowy Pakiet Minut jest ważny przez okres 90 dni od momentu jego 

przyznania. 

Tabela 2: Dodatkowy Pakiet  Minut dla osób podpisujących umowę lub aneks z P4 przez eShop. 

Plan Taryfowy: Play MIXtura III 30 Play MIXtura III 50 Play MIXtura III 60 

Dodatkowy pakiet 

minut przyznawany co 

miesiąc do 

wykorzystania do 

wszystkich sieci   

50 minut  100 minut 200 minut 

Okres ważności 

pakietu 
90 dni  

 

Kolejność wykorzystania minut 

5. Kolejność wykorzystania minut, dostępnych w momencie aktywacji dodatkowych pakietów oraz 

pakietów przyznanych w ramach poszczególnych Ofert Promocyjnych: 

a. Nieograniczone rozmowy w Play 

b. Dodatkowy pakiet minut. 

c. Środki w Pakiecie Złotówek 

 

Dodatkowe informacje 

6. Nie jest możliwa zmiana Planu Taryfowego w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu 

Zastrzeżonego). 

7. Nie jest możliwa zmiana Profilu w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu zastrzeżonego). 

8. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi chyba, że inne Oferty 

Promocyjne stanowią inaczej. 

9. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 

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

nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie 

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

publicznej. 

10. 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. 

11. 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 Mixtura II, Regulaminie Oferty Promocyjnej Play MIXtura (Plan Cenowy 

III).  

12.  W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej, a 

postanowieniami dokumentów wskazanych powyżej postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej 

będą miały charakter nadrzędny. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się: 

a. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji; 

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 rozwiązań typu „call center”. 

13. W przypadku naruszenia przez Abonenta Mix II postanowień określonych w pkt 12 lit. od a. do f. 

niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator wezwie Abonenta MIX do zaprzestania naruszeń 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie 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 MIX II. 

14. 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. 

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

 


