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 STRONA 1 Z 1 

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ ZMIANA OFERT W RAMACH 
INTERNET NA KARTĘ W PLAY 
obowiązuje od 26 lipca 2016 r. do odwołania  

 

I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 

 

1. Niniejsza Oferta Promocyjna określa zasady zmiany numeru w ramach usługi przedpłaconej (prepaid) Internet na Kartę, w 

Play. 

2. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać Użytkownicy korzystający z usługi przedpłaconej w Ofercie Internet na Kartę 

w Play w Sieci Telekomunikacyjnej P4, których dotyczy Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dostępu do 

Internetu dla Użytkowników. 

3. Aby zmienić Numer MSISDN z usługi przedpłaconej (prepaid)  Internet na Kartę w Play  do innej usługi przedpłaconej w Ofercie 

Internet na Kartę w Play należy wykonać jedną z następujących czynności: 

a. przełożyć Kartę SIM/USIM do telefonu,: 

i. dla Oferty Internet na Kartę opisanej w Cenniku Oferty Internet na Kartę w Play: wybrać na klawiaturze 

telefonu *163#, a następnie wybrać 15 na klawiaturze telefonu i zatwierdzić 

ii. dla Oferty Promocyjnej Internet na Kartę z zestawu startowego za 9 zł: wybrać na klawiaturze 

telefonu *163#, a następnie wybrać 16 na klawiaturze telefonu i zatwierdzić  

iii. dla Oferty Promocyjnej Internet na Kartę w zestawu startowego za 19 zł: wybrać na klawiaturze 

telefonu *163#, a następnie wybrać 17 na klawiaturze telefonu i zatwierdzić  

b. zalogować się do serwisu Play24 na stronie https://24.play.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce 

‘Usługi”; 

c. zadzwonić do Obsługi Klienta i zlecić zmianę oferty 

4. Aktywacja Numeru MSISDN w usłudze przedpłaconej, w ramach Oferty Internet na Kartę w Play nastąpi w ciągu 24 godzin od 

zlecenia przeniesienia Numeru MSISDN w sposób opisany w pkt. 3 powyżej.  

5. Po przeniesieniu Numeru MSISDN do usługi przedpłaconej w Ofercie Internet na Kartę w Play: 

a. jednostki rozliczeniowe z Pakietu Złotówek zostaną zachowane 

b. jednostki rozliczeniowe z Premii zostaną przeniesione w stosunku 1:1 

c. Okres ważności połączeń wychodzących nie ulegnie zmianie. 
6. Przy zmianie oferty na Internet na Kartę w Play nie przysługują dodatkowe pakiety i bonusy przypisane do Zestawów 

Startowych opisane w Regulaminie promocji Ofert Internet na Kartę w Play. 

 

II. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane  w treści 

niniejszej Oferty Promocyjnej z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie 

Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dostępu do Internetu dla Użytkowników lub Cenniku Oferty Internet na Kartę w Play. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał odpowiednio: Regulamin Świadczenia     

Usług Telekomunikacyjnych dostępu do internetu przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników, Cennik Oferty Internet na Kartę w Play. 

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

z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika.  

 

 

 

https://24.play.pl/

