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Oferta Promocyjna „Połączenia wideo z numerami specjalnymi” 
 
obowiązuje od 10 października 2007r. do odwołania 
 
 
Jak skorzystać z promocji? 
Promocja jest przeznaczona dla wszystkich Abonentów i UŜytkowników Sieci 
Telekomunikacyjnej P4. Promocja obejmuje Abonentów i UŜytkowników określonych w 
powyŜszym zdaniu automatycznie i nie jest uzaleŜniona od jakichkolwiek działań z ich 
strony. 

 
Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Połączenia wideo z 
numerami specjalnymi” 
 
1. Abonent i UŜytkownik ma moŜliwość wykonywania połączeń wideo na numery 

specjalne określone w tabeli poniŜej.  
2. Abonent lub UŜytkownik korzystający z niniejszej Oferty Promocyjnej za połączenia 

wideo z numerami specjalnymi obciąŜony zostanie opłatami określonymi w tabeli 
poniŜej. 

 

Zakres specjalnych numerów wideo Opłata brutto w PLN 

od *7000 do *7099 0,61 PLN 

od *7100 do *7199 1,22 PLN 

od *7200 do *7299 2,44 PLN 

od *7300 do *7399 3,66 PLN 

od *7400 do *7499 4,88 PLN 

od *7500 do *7599 6,10 PLN 

od *7600 do *7699 7,32 PLN 

od *7700 do *7799 8,54 PLN 

od *7800 do *7899 9,76 PLN 

od *7900 do *7999 10,98 PLN 

 
3. Opłaty za połączenia określone w powyŜej tabeli naliczane są za kaŜde rozpoczęte 60 

sekund połączenia. 
4. Opłaty za połączenia określone w powyŜszej tabeli naliczane są poza Abonamentem 

(nie są rozliczane w ramach Pakietu Złotówek) i nie są rozliczane z przyznanych 
Minut w ramach usługi Zbieraj Minuty oraz Minut przyznanych w wyniku 
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uczestnictwa w promocjach: minuty, SMS-y, MMS-y, pakiety na przesyłanie danych 
lub innych promocjach wprowadzonych w okresie obowiązywania niniejszej Oferty 
Promocyjnej. 

5. Istnieje moŜliwość połączenia tylko z numerami specjalnymi udostępnionymi w Sieci 
Telekomunikacyjnej P4. Udostępnianie poszczególnych Numerów Specjalnych będzie 
ogłaszane w materiałach informacyjnych firmy P4 sp. z o.o. lub na stronie 
internetowej www.playmobile.pl lub w materiałach informacyjnych publikowanych 
przez dostawców serwisów. 

6. Numery specjalne wideo mogą zawierać więcej cyfr niŜ zakresy określone w 
niniejszym regulaminie, jednak opłata zawsze naliczana na podstawie prefiksu 
zgodnego z zakresami określonymi w niniejszej Ofercie Promocyjnej. 

7. Połączenia z numerami specjalnymi mogą być automatycznie przerywane po upływie 
15 minut. 

8. MoŜliwość wykonywania połączeń wideo na numery specjalne podczas korzystania z 
usług w sieciach partnerów roamingowych moŜe być ograniczona. 

 

Dodatkowe informacje 
 
1. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystanie z innych Ofert 

Promocyjnych dostępnych łącznie z  Ofertą Play chyba, Ŝe warunki innych Ofert 
Promocyjnych stanowią inaczej . 

 
2. Niniejsza Oferta Promocyjna obowiązuje równieŜ w przypadku przekształcenia 

Umowy zawartej na czas nieokreślony w Umowę na czas określony zgodnie z 
warunkami określonymi w Cenniku Oferty Play. 

 
3. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty Promocyjnej „Połączenia wideo 

z numerami specjalnym” w kaŜdym czasie bez podawania przyczyny. Informacja o 
odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie 
internetowej WWW.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości 
publicznej. 

 
4. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej 

www.playmobile.pl 
 
5. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą 

literą naleŜy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów. lub w Regulaminie 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników. 

 
6. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a 

postanowieniami Cennika Oferty Play lub Regulaminu świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów lub UŜytkowników, 
postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 
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7. Zabronione jest uŜywanie urządzeń typu FCT (Fixed Cellular Terminal) lub 

działających na podobnej zasadzie, w których uŜywane będą karty SIM sieci P4 Sp z 
o.o. Abonent nie ma prawa za pomoca kart SIM naleŜących do P4 Sp z o.o. kierować 
połączeń do sieci Play i innych sieci telekomunikacyjnych ruchu z sieci innych 
operatorów. 


