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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NO-
WEGO NUMERU 
obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania 

 

  

 

I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od 28 czerwca 2016 r. do odwołania zawrzeć Umowę w ramach taryfy 

FORMUŁA Stacjonarna, na czas określony 24 miesiące (Okres Zastrzeżony). Niniejsza Oferta Promocyjna nie jest dostępna dla osób przeno-

szących numer od innego Operatora Krajowego do Sieci Telekomunikacyjnej P4. 

2. W celu zawarcia Umowy w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej należy wyrazić zgodę na utrwalenie przez P4 obrazu dokumentu tożsamo-

ści Abonenta oraz na przetwarzanie przez P4 danych w nim zawartych (łącznie z wizerunkiem i rysopisem).  W przypadku braku takiej zgody 

zawarcie Umowy będzie możliwe tylko i wyłącznie w ramach Cennika (oferta podstawowa). 

3. Abonent wraz z zawarciem Umowy może skorzystać z prawa do zakupu Telefonu w promocyjnej cenie określonej w Cenniku Telefonów 

w Ofercie FORMUŁA Stacjonarna.  

 

 

II. PODSTAWOWE WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 

Tabela nr 1: Opłata miesięczna dla Abonentów, którzy skorzystali z prawa do zakupu Telefonu w promocyjnej cenie określonej 

w Cenniku Telefonów w Ofercie FORMUŁA Stacjonarna. 

TARYFA FORMUŁA STACJONARNA 

PROMOCJA 
FORMUŁA PLAY  

Stacjonarna dla nowego numeru 

FORMUŁA 

STACJONARNA dla nowego numeru 

RABAT PODSTAWOWY NA ABONAMENT 84,018402% 62,036204% 

ABONAMENT PO UWZGLĘDNIENIU RABATU 15,98 zł 37,96 zł 

Opłata abonamentowa za usługę Nielimitowane połącze-

nia do Play i na Play stacjonarne 
15,99 zł 0 zł 

Opłata abonamentowa za usługę Połączenia na inne nu-

mery stacjonarne 
brak 0 zł 

Opłata abonamentowa za usługę Połączenia do innych 

sieci komórkowych w Polsce 
brak 0 zł 

Suma Abonamentu, opłaty abonamentowej za powyższe 

Usługi 
31,97 zł 37,96 zł 

Suma Abonamentu i opłat abonamentowych za poszcze-

gólne usługi po uwzględnieniu dodatkowego rabatu w 

wysokości 5,99 zł za udzielenie zgód marketingowych 

25,98 zł 31,97 zł 

RABAT DODATKOWY DLA ABONENTÓW 56,257822% brak 

Suma Abonamentu i opłat abonamentowych za poszcze-

gólne usługi po uwzględnieniu dodatkowego rabatu w 

wysokości 5,99 zł za udzielenie zgód marketingowych oraz  

Rabat poziomu konta, o którym mowa ust III pkt 3 ppkt 3.6. 

16,99 zł 31,97 zł 
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Tabela nr 2: Opłata miesięczna dla Abonentów, którzy nie skorzystali z prawa do zakupu Telefonu w promocyjnej cenie określonej 

w Cenniku Telefonów w Ofercie FORMUŁA Stacjonarna. 

TARYFA FORMUŁA STACJONARNA 

PROMOCJA 

FORMUŁA PLAY  

Stacjonarna – tylko SIM  dla nowego 

numeru 

FORMUŁA  

STACJONARNA – tylko SIM dla no-

wego numeru 

RABAT PODSTAWOWY NA ABONAMENT 84,018402% 68,026803% 

ABONAMENT PO UWZGLĘDNIENIU RABATU 15,98 zł 31,97 zł 

Opłata abonamentowa za usługę Nielimitowane połącze-

nia do Play i na Play stacjonarne 
5,99 zł 0 zł 

Opłata abonamentowa za usługę Połączenia na inne nu-

mery stacjonarne 
brak 0 zł 

Opłata abonamentowa za usługę Połączenia do innych 

sieci komórkowych w Polsce 
brak 0 zł 

Suma Abonamentu, opłaty abonamentowej za powyższe 

Usługi 
21,97 zł 31,97 zł 

Suma Abonamentu i opłat abonamentowych za poszcze-

gólne usługi po uwzględnieniu dodatkowego rabatu w 

wysokości 5,99 zł za udzielenie zgód marketingowych 

15,98 zł 25,98 zł 

RABAT DODATKOWY DLA ABONENTÓW 56,257822% brak 

Suma Abonamentu i opłat abonamentowych za poszcze-

gólne usługi po uwzględnieniu dodatkowego rabatu w 

wysokości 5,99 zł za udzielenie zgód marketingowych oraz  

Rabat poziomu konta, o którym mowa ust III pkt 6  

6,99 zł 25,98 zł 

 

 

1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonenci otrzymują:   

1.1. Rabat na Abonament przyznawany każdego Okresu Rozliczeniowego przez cały okres obowiązywania Umowy w wysokości uza-

leżnionej od wybranej grupy promocji (zgodnie z Tabelą nr 1, 2, przyznawany na zasadach opisanych w ust III pkt 1 niniejszej Oferty 

Promocyjnej; 

1.2. Dodatkowy rabat na Abonament w wysokości 5,99 zł w przypadku wyrażenia przez Abonenta obu zgód marketingowych okre-

ślonych w ust III pkt 2; 

1.3. Usługę: „Nielimitowane połączenia do Play i na Play stacjonarne”, przyznawaną na zasadach opisanych w ust III pkt 3; 

1.4. Usługę: „Nielimitowane połączenia do innych sieci stacjonarnych”, przyznawaną na zasadach opisanych w ust III pkt 4; 

1.5. Usługę: „Nielimitowane połączenia do innych sieci komórkowych", przyznawaną na zasadach opisanych w ust III pkt 5; 

1.6. Rabat poziomu konta 56,257822% na abonament FORMUŁA Play Stacjonarna na zawsze – gdy są inne usługi przyznawany 

na zasadach opisanych w ust III pkt 6; 

1.7. Usługę: „Pakiet 100 minut międzynarodowych”, o której mowa w ust III pkt 7; 

1.8. Rabat na opłatę aktywacyjną po udzieleniu którego opłata aktywacyjna wynosi 19,99 zł z VAT. 

 

III. SZCZEGÓŁY NINIEJSZEJ OFERTY PROMOCYJNEJ  

1. Szczegóły przyznawania rabatu na Abonament, o których mowa w ust II pkt 1 ppkt. 1.1.: 

1.1. Rabaty naliczane są od kwoty Abonamentu określonej w Cenniku Oferty FORMUŁA Stacjonarna. 

1.2. Jeżeli aktywacja Numeru Telefonu nastąpi w trakcie Okresu Rozliczeniowego, rabat naliczany jest od kwoty Abonamentu liczonej 

proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

1.3. Rabaty przyznawane są każdego Okresu Rozliczeniowego przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę 

zawartą na czas nieokreślony. 

1.4. Rabat dotyczy tylko Abonamentu, wszystkie pozostałe opłaty będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty FORMUŁA Stacjonarna. 
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2. Rabat na Abonament z tytułu wyrażenia zgód marketingowych, o którym mowa w ust II pkt 1 ppkt. 1.2.,  przyznawany jest na następujących 

zasadach: 

2.1. Warunkiem uzyskania rabatu jest wyrażenie przez abonenta zgód, o których mowa w ppkt 2.8 niniejszego ustępu. Z zastrzeżeniem 

ppkt. 2.2. poniżej, rabat z tytułu wyrażenia zgód marketingowych jest przyznawany przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształ-

ceniu Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony.  

2.2. Pierwszy rabat w wysokości 5,99 PLN przyznawany jest w odniesieniu do sumy kwot Abonamentów za dwa pierwsze Okresy Rozli-

czeniowe, uwidocznionej na pierwszym Rachunku Telekomunikacyjnym.  

2.3. Rabat dotyczy tylko Abonamentu. Wszystkie pozostałe opłaty będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty FORMUŁA Stacjonarna. 

2.4. W przypadku wyrażenia zgód marketingowych w okresie obowiązywania Umowy, rabat nie zostanie naliczony przy kolejnym Okre-

sie Rozliczeniowym, jeżeli Abonent nie wyrazi zgód na co najmniej pięć dni przed końcem poprzedniego Okresu Rozliczeniowego.  

2.5. Jeśli wyrażenie zgód marketingowych nastąpi później niż na pięć  dni przed końcem Okresu Rozliczeniowego, rabat 5,99 PLN w 

następnym Okresie Rozliczeniowym nie zostanie przyznany (przyznanie rabatu nastąpi dopiero w kolejnym Okresie Rozliczenio-

wym).  

2.6. Abonent może odwołać zgody marketingowe poprzez kontakt z Obsługą Klienta lub w Punkcie Sprzedaży P4. 

2.7. Osoby, które udzielą obu zgód marketingowych określonych w ppkt. 2.8. poniżej, otrzymają rabat na Abonament za każdy 

Okres Rozliczeniowy w wysokości 5,99 PLN. 

2.8. Zgody marketingowe, o których mowa w ppkt. 2.7. powyżej, brzmią następująco: 

a. Wyrażam zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego dotyczącego P4 sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elek-

tronicznej przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. Oświadczenie 

jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. 

b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych. Dane te będą 

przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. 

2.9. Abonent może w każdej chwili odwołać zgody opisane w ppkt. 2.8 powyżej.  

 

 

3. Szczegóły przyznawania Usługi „Nielimitowane połączenia do Play i na Play stacjonarne”, o której mowa w ust II pkt 1 ppkt. 1.3.: 

3.1. W ramach usługi przyznawany jest pakiet 44 640 minut, które mogą być wykorzystane na krajowe połączenia głosowe na wszystkie 

numery w Sieci Telekomunikacyjnej P4 (Numery MSISDN i Numery Telefonów) , realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej.  

3.2. Opłata abonamentowa za korzystanie z usługi przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą 

na czas nieokreślony została przedstawiona w Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2. 

3.3. W przypadku gdy Abonent wraz z zawarciem umowy zakupił Telefon w promocyjnej cenie, opłata abonamentowa za usługę jest 

pobierana każdego Okresu Rozliczeniowego w wysokości wskazanej w Tabeli nr 1. W przypadku gdy Abonent nie zakupił Telefonu 

w promocyjnej cenie, opłata abonamentowa za usługę jest pobierana każdego Okresu rozliczeniowego w wysokości wskazanej 

w Tabeli nr 2.  

3.4. Pakiet minut jest przyznawany pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 przez cały Okres 

Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony. 

3.5. Po wykorzystaniu minut z pakietu opłaty są naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty FORMUŁA Stacjonarna. 

3.6. W pierwszym niepełnym  Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja usługi, liczba jednostek w ramach Pakietu oraz 

opłata za usługę są proporcjonalne do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

3.7. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z Pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

3.8. Usługa nie może być dezaktywowana i jest ona stałym elementem niniejszej Oferty Promocyjnej. 

 

 

4. Szczegóły przyznawania Usługi „Nielimitowane połączenia do innych sieci stacjonarnych”, o której mowa w ust II pkt 1 ppkt. 1.4.: 

4.1. W ramach usługi przyznawany jest pakiet 44 640 minut, które mogą być wykorzystane na  krajowe połączenia głosowe na numery 

stacjonarne (z wyłączeniem infolinii, numerów specjalnych oraz numerów audioteksowych), realizowane z Sieci Telekomunikacyj-

nej. 

4.2. Opłata abonamentowa za korzystanie z usługi przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą na 

czas nieokreślony została przedstawiona w Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2. 

4.3. Pakiet minut jest przyznawany pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 przez cały Okres 

Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony. 

4.4. Po wykorzystaniu minut z pakietu opłaty są naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty FORMUŁA Stacjonarna. 

4.5. W pierwszym niepełnym  Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja usługi, liczba jednostek w ramach Pakietu oraz 

opłata za usługę są proporcjonalne do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

4.6. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z Pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

4.7. Usługa nie może być dezaktywowana i jest ona stałym elementem niniejszej Oferty Promocyjnej. 
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5. Szczegóły przyznawania Usługi „Nielimitowane połączenia do innych sieci komórkowych ”, o której mowa w ust II pkt 1 ppkt. 1.5.: 

5.1. Rabat dotyczy tylko Abonamentu, wszystkie pozostałe opłaty będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty FORMUŁA Stacjonarna 

5.2. W ramach usługi przyznawany jest pakiet 44 640 minut, które mogą być wykorzystane na krajowe połączenia głosowe na numery 

komórkowe do wszystkich sieci w Polsce, realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej.  

5.3. Opłata abonamentowa za korzystanie z usługi przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą na 

czas nieokreślony została przedstawiona w Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2. 

5.4. Pakiet minut jest przyznawany pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 przez cały Okres 

Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony. 

5.5. Po wykorzystaniu minut z pakietu opłaty są naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty FORMUŁA Stacjonarna. 

5.6. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja usługi, liczba jednostek w ramach Pakietu oraz 

opłata za usługę są proporcjonalne do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

5.7. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z Pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

5.8. Usługa nie może być dezaktywowana i jest ona stałym elementem niniejszej Oferty Promocyjnej. 

 

 

6. Szczegóły przyznawania Rabatu poziomu konta 56,257822% na abonament FORMUŁA Stacjonarna na zawsze – gdy są inne usługi,  

których mowa w ust II pkt 1 ppkt 1.6.: 

6.1. Rabat naliczany jest automatycznie każdego Okresu Rozliczeniowego po spełnieniu warunku, o którym mowa w ppkt 6.2 poniżej; 

6.2. Warunkiem przyznania rabatu jest obecność przynajmniej jednej, innej usługi abonamentowej (post-paid) na koncie Klienta ostat-

niego dnia Okresu Rozliczeniowego, przy czym nie może to być usługa w ramach Ofert: FORMUŁA Play Stacjonarna dla nowego 

numeru oraz FORMUŁA Play Stacjonarna – tylko SIM dla nowego numeru. 

6.3. Rabat naliczany jest od kwoty Abonamentu pozostałej po naliczeniu rabatu, o którym mowa w ust III pkt 1. 

6.4. Jeżeli aktywacja Numeru Telefonu nastąpi w trakcie Okresu Rozliczeniowego, rabat naliczany jest od kwoty Abonamentu liczonej 

proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

6.5. Rabaty przyznawane są każdego Okresu Rozliczeniowego przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę 

zawartą na czas nieokreślony. 

 

 

7. Szczegóły przyznawania Usługi „Pakiet 100 minut międzynarodowych”, o której mowa w ust II pkt 1 ppkt 1.7.: 

7.1. W ramach niniejszej promocji Abonentowi przysługuje prawo do dokupienia usługi „Pakiet 100 minut międzynarodowych”, ale jest 

to możliwe w jednej transakcji zakupowej łącznie z promocją: FORMUŁA STACJONARNA dla nowego numeru lub FORMUŁA STA-

CJONARNA – tylko SIM dla nowego numeru. 

7.2. Opłata abonamentowa za usługę wynosi 10 zł (8,13 zł bez VAT) i jest naliczana każdego Okresu Rozliczeniowego, przez cały Okres 

Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony. 

7.3. W ramach usługi przyznawany jest pakiet 100 minut do wykorzystania na międzynarodowe połączenia głosowe do krajów w Strefie 

Euro wskazanych w Cenniku Oferty FORMUŁA STACJONARNA. 

7.4. Pakiet minut, jest przyznawany na cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony. 

7.5. Aktywacja usługi nastąpi w ciągu 24 godzin od zlecenia jej aktywacji. Przyznanie środków w ramach usługi nastąpi do godziny 01:00 

dnia następującego po dniu, w którym nastąpiła aktywacji usługi. Do czasu aktywacji usługi opłaty za minuty międzynarodowe do 

Strefy Euro naliczane są  zgodnie z Cennikiem Oferty FORMUŁA STACJONARNA. 

7.6. Jeżeli aktywacja „Pakietu 100 minut międzynarodowych” nastąpi w trakcie Okresu Rozliczeniowego, liczba minut w pakiecie jest 

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

7.7. Aby sprawdzić stan pozostałych do wykorzystania minut w ramach danego pakietu, należy wybrać na klawiaturze telefonu i za-

twierdzić kod: *105#. 

7.8. Po wykorzystaniu 100 minut międzynarodowych przyznanych w ramach pakietu opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem Oferty 

FORMUŁA STACJONARNA. 

7.9. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z Pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

7.10. Usługa nie może być dezaktywowana i od chwili aktywacji jest ona stałym elementem niniejszej Oferty Promocyjnej. 

 

IV. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Połączenia głosowe realizowane w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej mogą być automatycznie przerywane po upływie 2 go-

dzin. 

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.   
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4. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Abonenta przed upływem Okresu Zastrzeżonego opłata specjalna/kara umowna należna Opera-

torowi nieprzekraczającą równowartości ulgi przyznanej Abonentowi będzie pomniejszana o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia 

zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.  

5. Po upływie Okresu Zastrzeżonego Umowa przekształca się w Umowę na czas nieokreślony, przy czym Abonent zachowuje wysokość Opłaty 

Abonamentowej oraz minuty przyznane w wyniku uczestnictwa w Ofertach Promocyjnych. 

6. 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 zo-

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

7. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery i nie zdefiniowane w niej, należy rozumieć zgodnie 

z ich definicją zawartą odpowiednio w Cenniku Oferty FORMUŁA Stacjonarna, Regulaminie Usługi Play Stacjonarny oraz Regulaminie świad-

czenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów.  

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik Oferty FORMUŁA Stacjonarna, Regula-

min Usługi Play Stacjonarny lub Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami dokumentów wskazanych powy-

żej, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

10. 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. 

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

12. Nazwy Ofert Promocyjnych uwidaczniane na Umowie to: 

 

 

 

NAZWA OFERTY PROMOCYJNEJ 

OFERTY Z TELEFONEM OFERTY BEZ TELEFONU(TYLKO SIM) 

FORMUŁA STACJONARNA dla nowego numeru 

FORMUŁA Play Stacjonarna dla nowego numeru 

FORMUŁA STACJONARNA - tylko SIM dla nowego numeru 

FORMUŁA Play Stacjonarna – tylko SIM dla nowego numeru 
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