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Oferta Promocyjna „MNP Play Mixtura” 
obowiązuje od 16.06.2009 r. do odwołania 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
 
1. Oferta Promocyjna „MNP Play Mixtura” skierowana jest do osób, które w okresie 

obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej przeniosą numer telefonu od swojego 
dotychczasowego operatora do Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zawrą z P4 Umowę o 
świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w ramach Oferty Play Mixtura.  

2. Abonenci Mix II, zwani dalej Abonentami, którzy zawrą Umowę o świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych w ramach Oferty Promocyjnej „MNP Play Mixtura” otrzymają, jako 
ekwiwalent zwrotu kosztów przeniesienia numeru telefonu od swojego dotychczasowego 
operatora do Sieci Telekomunikacyjnej P4, pakiety wartości 20 zł, zwanego dalej Pakietem,  
przyznane przez trzy kolejno po sobie następujące miesiące kalendarzowe, do wykorzystania 
na połączenia głosowe oraz wideo do 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 numerów specjalnych zawartych 
w Cenniku Oferty Play Mixtura, na zasadach opisanych poniŜej: 
a. w miesiącu, w którym nastąpiło przeniesienie numeru telefonu, Pakiet jest przyznawany 

między godziną 00:00 a 01:00 dnia następującego po dniu, w którym doszło do 
przeniesienia numeru telefonu,  

b. w kolejnych dwóch miesiącach kalendarzowych Pakiet będzie przyznawany między 
godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego. 

 
3. Dodatkowe co miesięczne Pakiety waŜne są 30 dni od daty przyznania. 
4. Nie wykorzystane w danym miesiącu złotówki w ramach Pakietu przepadają. 
5. Dodatkowe złotówki są rozliczane przed Pakietem przyznanym w ramach Doładownia.  
6. Dodatkowo Abonent wybierający Plan Taryfowy Play Mixtura 20, Play Mixtura 30 lub Play 

Mixtura 50 otrzyma dodatkowo pakiet minut, zwany dalej Pakietem minut, do wykorzystania 
na połączenia głosowe i wideo do Sieci Telekomunikacyjnej P4 oraz na połączenia głosowe 
na krajowe numery stacjonarne, realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4. 

7. Zasady dotyczące Pakietu minut do  Sieci Telekomunikacyjnej P4 oraz na numery 
stacjonarne: 

 
a. Liczba minut przyznawanych w ramach Pakietu minut jest zaleŜna od wysokości 

wybranego Planu Taryfowego.  
Taryfa Play Mixtura 20 Play Mixtura 30 Play Mixtura 50 

Liczba minut w Pakiecie 250 minut 500 minut 1000 minut 

 
b. Pakiet minut jest przyznawany w miesiącu w którym nastąpiło przeniesieniu numeru 

telefonu, pakiet jest przyznawany między godziną 00:00 a 01:00 dnia następującego po 
dniu, w którym doszło do przeniesienia numeru. 

c. Pakiet minut moŜe zostać wykorzystany na połączenia głosowe oraz wideo do Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 i na połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne, 
realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4. 

d. Minuty przyznane w ramach Pakietu minut mają waŜność 90 dni.  
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e. Niewykorzystane minuty w ramach Pakietu minut po upływie okresu waŜności 
przepadają.  

f. Przyznanie i korzystanie z  Pakietu minut moŜliwych do wykorzystania do wszystkich 
sieci jest bezpłatne, co oznacza, Ŝe opłata za przyznanie i korzystanie z pakietu zawarta 
jest w kwocie Doładowania konta. 

g. Minuty z Pakietu minut są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed Pakietem 
Złotówek, przyznanym w ramach Doładowania oraz przed promocyjnymi złotówkami 
przyznanymi w ramach Pakietu. 

h. W przypadku gdy Abonent posiada aktywną usługę Zbieraj minuty, minuty przyznane w 
ramach Pakietu minut są wykorzystywane po minutach przyznanych w ramach usługi 
Zbieraj minuty. 

i. Dodatkowy Pakiet minut nie jest dostępny dla osób zawierających umowę w ramach 
Planu Taryfowego Play Mixtura 10.  

 
 

Postanowienia końcowe 
 
8. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba Ŝe inne 

Oferty Promocyjne stanowią inaczej. 
9. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez 

konieczności podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana lub odwołanie nie wpłynie na 
prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianach lub odwołaniu 
niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

10. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z duŜą literą 
naleŜy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów  Mix II lub Cenniku Oferty 
Play Mixtura. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną mają zastosowanie 
postanowienia Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
Abonentów Mix II oraz Cennika Oferty Play Mixtura.  

12. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a 
postanowieniami Cennika Oferty Play Mixtura, niniejsza Oferta Promocyjna będzie miała 
charakter nadrzędny. 

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

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. 
 
 


