
 

P4 sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał zakładowy wynosi: 46 342 000,00 złotych.. 

 

 

Oferta Promocyjna „RePlay Mixtura II”  
Obowiązuje od 01.02.2010  do odwołania  
 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla Abonentów korzystających z Oferty Play Mix, Nowy Mix w 

Play, Mini Mix, Play Mixtura, Play Mixtura PRO którzy w okresie jej obowiązywania zawrą z P4 aneks do Umowy 
w ramach Oferty Play Mixtura II (plan cenowy II) z Planem Taryfowym Mixtura 10, Mixtura 30, Mixtura 50, 
Mixtura 80 na czas oznaczony 30 lub 40 miesięcy (Okres ZastrzeŜony).  

 
2. Z niniejszej Oferty Promocyjnej moŜe skorzystać Abonent, który na dzień zawarcia aneksu do Umowy, 

uregulował wszystkie wymagalne naleŜności wobec P4 wynikające z Rachunków Telekomunikacyjnych i 
otrzymał zgodę P4 na skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej. 

 
Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej  
3. Abonent wybierający Plan Taryfowy Mixtura 30, Mixtura 50 lub Mixtura 80 otrzyma dodatkowy pakiet minut do 

wykorzystania na krajowe połączenia głosowe oraz wideo do wszystkich krajowych sieci komórkowych i 
stacjonarnych, realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4. 

4. Zasady dotyczące dodatkowego pakietu minut do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych: 
 

a. Liczba minut przyznawanych w ramach dodatkowego pakietu minut jest zaleŜna od wysokości 
wybranej Oferty 

 
 

Taryfa Mixtura 30 Mixtura 50 Mixtura 80 
Liczba minut w 

dodatkowym pakiecie  
150 minut 200 minut 250 minut 

 
 

b. Dodatkowy pakiet minut przyznawany jest w ciągu 48 godzin od daty wejścia w Ŝycie postanowień 
Aneksu zgodnie z punktem 5. Przyznanie dodatkowego pakietu minut jest Bezpłatne, co oznacza, Ŝe 
jest  zawarte  w kwocie Doładowania konta. 

c. Minuty przyznane w ramach dodatkowego pakietu są waŜne 90 dni od daty przyznania go przez P4. 
d. Niewykorzystane minuty w ramach  dodatkowego pakietu minut po upływie okresu waŜności 

wskazanego w lit. c powyŜej przepadają.  
e. Przyznanie i korzystanie z dodatkowego pakietu minut jest Bezpłatne, co oznacza, Ŝe opłata za 

przyznanie i korzystanie z dodatkowego pakietu minut zawarta jest w kwocie Doładowania.   
f. Promocyjny pakiet złotówek jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed Pakietem Złotówek 

przyznanym w ramach Doładowania konta.  
g. W przypadku, gdy Abonent posiada aktywną usługę Zbieraj Minuty, minuty przyznane w ramach 

dodatkowego pakietu minut są wykorzystywane po minutach przyznanych w ramach usługi Zbieraj 
Minuty.  

h. Warunkiem przyznania i korzystania z dodatkowego pakietu minut w okresie, o którym mowa w 
punkcie 5 niniejszej Oferty Promocyjnej jest utrzymywanie przez Abonenta Mix II Okresu waŜności 
połączeń wychodzących. 

i. W Planie Taryfowym Mixtura 10 nie jest dostępny dodatkowy pakiet minut.  
 
5. Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w Ŝycie w dniu jego podpisania przez P4 sp. z o.o. i Klienta. Termin 

obowiązywania aneksu liczony jest od dnia podpisania niniejszego aneksu przez P4 sp. z o.o. i Klienta. 
Operator zastrzega, iŜ postanowienia niniejszego aneksu mogą wejść w Ŝycie w terminie 48 godzin od daty 
jego zawarcia. 

6. Wraz z wejściem w Ŝycie  postanowień aneksu przepadają wszelkie pakiety minut lub SMS, rabaty, uprawnienia 
lub usługi uzyskane przez Abonenta na podstawie dotychczasowych Ofert Promocyjnych chyba, Ŝe  warunki 
innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej oraz przepadają wszystkie pakiety minut lub SMS-ów, rabaty lub 
usługi przyznane w drodze indywidualnych ustaleń z P4. 
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7. Abonentom, którzy na warunkach niniejszej Oferty Promocyjnej zawrą aneks do Umowy, przedłuŜający okres 
jej obowiązywania przysługuje prawo do zakupu Telefonu po specjalnej cenie zgodnie z Cennikiem Telefonów 
w ofercie RePlay Mixtura. 

8. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu na jaki została przedłuŜona Umowa, opłata 
specjalna/kara umowna naleŜna Operatorowi, nie przekraczająca równowartości ulgi przyznanej Abonentowi 
Mix II będzie pomniejszana o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia podpisania Aneksu przez Operatora i 
osobę , o której mowa w pkt 1 niniejszej Oferty Promocyjnej do dnia rozwiązania Umowy. 

 
Informacje dodatkowe    

9. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi chyba, Ŝe inne Oferty Promocyjne  
stanowią inaczej.  

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

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik Oferty Play 
Mixtura oraz Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II.  

12. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 
Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II lub Cennika 
Oferty Play Mixtura postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

13. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności  
podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio 
nabyte przez Abonenta.  

14. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl 
 
 
 
PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU ZASTRZEśONE  
 


