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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „PRZENIEŚ NUMER DO PLAY NA KARTĘ” 
Obowiązuje od 30.10.2015 r. do odwołania 

 

 OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 

 

 Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do osób które w okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej złożą wniosek o 

przeniesieniu numeru telefonu od swojego dotychczasowego operatora do Sieci Telekomunikacyjnej P4 w ramach oferty prze d-

płaconej Play na Kartę.  
 

 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI 
 

 W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, osoba która złożyła wniosek o przeniesienie Numeru Telefonu od swojego dotychczasowego operatora 

do Sieci Telekomunikacyjnej P4, otrzyma darmowy Zestaw Startowy Play na Kartę, który może być Aktywowany najwcześniej w dniu przeniesie-

nia numeru telefonu. Przed przeniesieniem numeru telefonu, do Karty SIM/USIM otrzymanej w ramach Zestawu Startowego nie jest przypisany 

żaden numer telefonu, a sama Karta SIM/USIM nie jest aktywna. 

 Aktywacja Zestawu Play na Kartę jest możliwa w ciągu 2 lat od momentu przeniesienia numeru.  

 Pakiet Złotówek przyznany w ramach Zestawu w przypadku braku Doładowania może być wykorzystany w następujący sposób: 

 4 zł do wykorzystania przez 10 dni od Aktywacji Zestawu na krajowe połączenia głosowe oraz wideo, SMS’y, MMS’y realizowane z 

Sieci Telekomunikacyjnej P4 do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych z wyłączeniem numerów specjalnych 

określonych w Tabeli 5,6,7,8,9 Cennika Oferty Play na Kartę, 

 1 zł do wykorzystania przez 10 dni od dnia Aktywacji Zestawu na wszystkie Usługi Telekomunikacyjne określone w Cenniku Oferty  

Play na Kartę, z wyłączeniem usług opisanych w tabelach 8, 8a, 8b i 9 Cennika Oferty Play na Kartę. 

 W przypadku Doładowania Konta w okresie 10 dni od Aktywacji Zestawu: 

 okres ważności Pakietu Złotówek w wysokości 4 zł, o którym mowa w pkt 3 lit a powyżej, zostanie wydłużony do 30 dni od dnia 

Aktywacji Zestawu, 

  Pakiet Złotówek w wysokości 1 zł, o którym mowa w pkt 3 lit b powyżej, będzie mógł być wykorzystany w Okresie ważności połą-

czeń wychodzących wynikającym z Doładowania. 

 Okres ważności połączeń przychodzących dla Zestawu wynosi 70 dni od dnia Aktywacji Zestawu. 

 W przypadku negatywnie zakończonego procesu przeniesienia numeru od dotychczasowego operatora, wniosek o przeniesienie numeru można 

składać wielokrotnie w okresie ważności otrzymanego Zestawu Startowego, a Użytkownik nie musi odbierać nowego Zestawu Startowego w 

okresie ważności otrzymanego Zestawu Startowego, jeśli nie ulegną zmianie takie dane jak PESEL, NIP lub REGON. 

 W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Użytkownik otrzyma po dokonaniu Doładowania konta bonus 60 zł, który zostanie przyznany w ciągu 

24 h od Doładowania. 

 Bonus, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, można wykorzystać w ciągu 90 dni od Dnia jego przyznania.  

 Bonus można wykorzystać na połączenia głosowe oraz wideo do wszystkich krajowych sieci komórkowych i połączenia głosowe do krajowych 

sieci stacjonarnych, SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4 z wyłączeniem nume-

rów zawartych w Tabeli nr 5, 6, 7, 8, 9 Cennika Oferty Play na Kartę, na zasadach opisanych poniżej.  

 Złotówki przyznane Użytkownikowi w ramach bonusu rozliczane są w wraz z Pakietem Złotówek, zgodnie z zasadami określonymi 

w Tabeli nr 4 Cennika Oferty Play na Kartę.  

 W przypadku upływu Okresu ważności połączeń wychodzących dla wybranego Zestawu Startowego, o których mowa w pkt 1 niniejszej Oferty 

Promocyjnej, i nie wykorzystaniu przez Użytkownika bonusu wymienionego w pkt 7 niniejszej Oferty Promocyjnej, Użytkownik nie traci pozosta-

łych do wykorzystania złotówek przyznanych w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej i może je wykorzystać po Doładowaniu, pod warunkiem, że 

dokona Doładowania w terminie ważności bonusów w Promocji „Przenieś numer do Play na Kartę”.  

 Bonus 60 zł nie zostanie przyznany, jeśli Użytkownik, przed Doładowaniem konta zmieni Ofertę na Play Fresh lub Play na Kartę Lubię to! 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 Niniejsza Oferta Promocyjna nie wyklucza się z pozostałymi Ofertami Promocyjnymi w Ofercie Play na Kartę, chyba, że inne Oferty Promocyjne 

stanowią inaczej.  

 Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpo-

wiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz Cenniku Oferty Play na Kartę.  

 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał odpowiednio Regulamin świadczenia Usług Telekomunika-

cyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników lub Cennik Oferty Play na Kartę.  

 W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami Cennika Oferty Play na Kartę lub Regu-

laminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały 

charakter nadrzędny.  

 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, 

że zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika. Informacja o zmianach w niniejszej Ofercie Promo-

cyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

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

 Wszelkie wyrazy lub wyrażenia napisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej dużą literą należy rozumieć  zgodnie z ich definicją zawartą w 

Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników oraz Cenniku Play na Kartę.   
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