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Oferta Promocyjna „Biznes na Start”  
obowiązuje od 27 kwietnia 2010r do odwołania. 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Biznes na Start” 
 
1. Oferta Promocyjna „Biznes na Start” skierowana jest do osób będących przedsiębiorcami (osoby 
fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące 
działalność gospodarczą oraz inne podmioty posiadające numer REGON), które w okresie od 27 kwietnia 
2010r. do odwołania zawrą Umowę na czas określony 24 miesięcy (Okres ZastrzeŜony) w ramach Oferty 
Biznes. 
 
Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Biznes na Start” 
 
2. Osoby wymienione w punkcie 1 niniejszej Oferty Promocyjnej otrzymują w ramach niniejszej Oferty 
Promocyjnej moŜliwość Bezpłatnego korzystania z usługi „Nieograniczone minuty”   przez cały Okres 
ZastrzeŜony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony, co oznacza, Ŝe usługa jest 
aktywowana przez P4 wraz z zawarciem Umowy, a opłata za korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie 
Abonamentu. 
 
3.  Dodatkowo w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent otrzymuje rabat na Abonament, przez 
cały Okres ZastrzeŜony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony, w wysokości 
określonej w Tabeli 1 poniŜej: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1 
 
4. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja  Numeru MSISDN, 
kwota Abonamentu naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu 
Rozliczeniowego i pomniejszona o ww. rabat.  
 
3. Rabat przyznany w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dotyczy tylko opłaty za Abonament. 
Wszystkie opłaty poza Abonamentem będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty Biznes.  
 
4. Zmiana wysokości Abonamentu na wyŜszy w okresie przyznawania rabatu nie powoduje utraty prawa 
do otrzymania rabatu. 

Taryfy Biznes 30 Biznes 60 Biznes 90 Biznes 160 Biznes 300 

Abonament 
miesięczny 

30 PLN 
(36,6 PLN z 

VAT) 

60 PLN 
73,2 PLN z VAT) 

90 PLN 
(110 PLN z 

VAT) 

160 PLN 
(195,2 PLN z 

VAT) 

300 PLN  
(366 PLN z 

VAT) 
Rabat na 

abonament 
Nie dotyczy 20 % 

Okres Rabatu Nie dotyczy 
Cały Okres ZastrzeŜony oraz po przekształceniu Umowy 

 w Umowę na czas nieokreślony 
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5. W niniejszej Ofercie Promocyjnej opłata za przyłączenie do Sieci Telekomunikacyjnej P4 (opłata 
aktywacyjna) wynosi 1,22 PLN z VAT 
 
6. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, przy wyborze Abonamentu Biznes 60, Biznes 90, Biznes 
160, Biznes 300,Abonent otrzymuje równieŜ Pakiet Play Online w telefonie 500 MB, który przez pierwszy 
niepełny i następujący po nim pełny Okres Rozliczeniowy będzie Bezpłatny, co oznacza, Ŝe opłata za 
korzystanie z Pakietu Play Online w telefonie 500 MB w okresie wskazanym powyŜej będzie zawarta w  
kwocie Abonamentu. 

a Aktywacja Pakietu Play Online w telefonie 500 MB następuje między 00:00 a 01:00 dnia 
następnego po aktywacji w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej. 

b Transfer danych w ramach Pakietu Play Online w telefonie 500 MB jest rozliczany co 100 
kB w Ofercie Biznes, co oznacza, Ŝe jednostki są pobierane z pakietu przy kaŜdej rozpoczętej 
transmisji 100 kB. 

c Jednostki przyznane w ramach Pakietu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed 
jednostkami z Pakietu Internet.  

d Pakiet moŜe być wykorzystywany do pobierania danych tylko w strefie taniego Internetu w 
sieci Play zgodnie z pkt 6 lit. e i pkt 6 lit. f niniejszej Oferty Promocyjnej. 

e Strefa taniego Internetu w Play to strefa, w której P4 świadczy usługi telekomunikacyjne w 
oparciu o własną infrastrukturę dostępową z wyłączeniem infrastruktury innych Operatorów 
Krajowych. 

f Poza strefą taniego Internetu w Play za korzystanie z Internetu jest naliczana stawka zgodna 
z Cennikiem Oferty Biznes  

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

h Po wykorzystaniu Pakietu, w danym Okresie Rozliczeniowym, opłata za transfer danych w 
strefie taniego Internetu w Play jest naliczana zgodnie z Cennikiem Oferty Biznes.  

i Abonent moŜe zlecić dezaktywację Pakietu Play Online w telefonie 500 MB na zasadach 
opisanych w pkt 6 lit. i pkt 6 lit. m niniejszej Oferty Promocyjnej. 

j Po zakończeniu pierwszego pełnego Okresu Rozliczeniowego, jeŜeli nie została zlecona 
dezaktywacja zgodnie z pkt 6 lit. l i pkt 6 lit. m niniejszej Oferty Promocyjnej, Pakiet Play 
Online w telefonie 500 MB będzie dalej aktywny oraz będzie naliczana opłata 
abonamentowa wysokości 15 PLN. 

k Po dezaktywacji Pakietu Play Online w telefonie 500 MB oraz ponownej aktywacji Pakietu, 
zgodnie z Ofertą Promocyjną „Pakiety Play Online w telefonie”, będzie naliczana opłata 
abonamentowa od pierwszego niepełnego Okresu Rozliczeniowego.  

l Aby dezaktywować Pakiet naleŜy wykonać jedną z następujących czynności: 
 i. zalogować się na stronie Internetowej www.mojplaymobile.pl i wybrać odpowiednią opcję 
 w zakładce Usługi. 

m Dezaktywacja następuje z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym została zgłoszona 
dyspozycja dezaktywacji, o ile dyspozycja została zgłoszona do godziny 17:00 ostatniego 
dnia danego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku zgłoszenia dyspozycji dezaktywacji po 
godzinie 17:00 ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, dezaktywacja moŜe nastąpić z 
końcem kolejnego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w 
którym Abonent zgłosił dyspozycję dezaktywacji. 
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n W celu sprawdzenia, czy w danym momencie Abonent znajduje się w strefie taniego 
Internetu w Play czy poza strefą naleŜy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki 
kod *140#. 

o Abonent moŜe zablokować transfer danych poza strefą taniego Internetu. Blokada powoduje 
brak moŜliwości korzystania z WAP-u oraz wysyłania i odbierania MMS.  

p Aby zablokować transfer poza strefą taniego Internetu naleŜy:  
i. wejść na serwis na stronie www.mojplaymobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję 
w zakładce Usługi. 

q Abonent moŜe odblokować transfer danych poza strefą taniego Internetu dla Internetu, WAP 
oraz MMS. W tym celu naleŜy:  
i. wejść na serwis na stronie www.mojplaymobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję 
w zakładce Usługi. 

r Zablokowanie lub odblokowanie transferu danych poza strefą taniego Internetu następuje w 
ciągu 24 godzin od złoŜenia dyspozycji zgodnie z pkt 6 lit p lub 6 lit q niniejszej Oferty 
Promocyjnej. 

s Aby sprawdzić czy transfer danych poza strefą taniego Internetu został zablokowany lub 
odblokowany naleŜy wykonać jedną z poniŜszych czynności: 

t ii. wejść na serwis na stronie www.mojplaymobile.pl  
u JeŜeli Abonent nawiąŜe połączenie transferu danych poza strefą taniego Internetu oraz nie 

ma włączonej blokady o której mowa w pkt 6 lit o, wówczas zostanie naliczana opłata za 
transfer danych zgodna z Cennikiem Oferty Biznes  

 
 

Postanowienia końcowe. 
 
7. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba, Ŝe inne Oferty 
Promocyjne stanowią inaczej.  
 
8. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl. 
 
9. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 
podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, Ŝe odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte 
przez Abonenta. Informacje o odwołaniu zostaną opublikowane na www.playmobile.pl lub w inny sposób 
podane do wiadomości publicznej. 
 
10. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się: 
a. nie generować sztucznego ruchu nie słuŜącego wymianie informacji; 
b. nie uŜywać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych 
c. nie uŜywać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu 

„maszyna do maszyny” lub „maszyna do uŜytkownika”  
d. nie uŜywać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku  

Denial of Service 
e. nie uŜywać Karty SIM/USIM do rozsyłania duŜej ilości informacji o jednakowej treści do 

uŜytkowników, w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania 
towarów, usług lub wizerunku Abonenta, lub słuŜących osiągnięciu efektu handlowego.  
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f. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do rozwiązań typu „call center” 
 

11.W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień określonych w pkt 10 powyŜej, Operator moŜe 
według własnego wyboru rozwiązać Umowę w kaŜdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez 
wcześniejszego uprzedzenia Abonenta) lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez 
odszkodowania dla Abonenta. 
 
12. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą literą naleŜy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów lub w Cenniku Oferty Biznes oraz Regulamin 
Oferty Promocyjnej „Pakiety Play Online w telefonie. 
 
13. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał Regulamin 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Cennik Oferty Biznes oraz 
Regulamin usługi „Nieograniczone minuty”. 
 
14. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a 
postanowieniami odpowiednio Cennika Oferty Biznes, Regulaminu świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów lub Regulaminu usługi „Nieograniczone minuty”, 
postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 
 
PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU ZASTRZEśONE 


