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Regulamin Oferty Promocyjnej ”Zmień na Play na Kartę” 
obowiązuje od 22 czerwca 2012 r. do odwołania 

 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Zmień na Play na Kartę”  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zmiany Oferty Play Fresh, Oferty Promocyjnej Lubię to!, Oferty Play 

na Kartę Lubię to!, Oferty Play Karta lub Oferty Nowy Play na Kartę na Ofertę Play na Kartę. 

 
Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Zmień na Play na Kartę” 

2. W celu zmiany oferty Użytkownik powinien wykonać jedną z poniższych czynności: 

a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *163*6# albo, 

b. zalogować się na stronie 24.play.pl i wybrać odpowiednią opcję.  

3. Zmiana oferty nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowej opłaty. 

4. Zmiana oferty nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od momentu dokonania jednej czynności 

określonej w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.  

5. Od momentu zmiany Oferty, obowiązują zasady rozliczania Usług Telekomunikacyjnych świadczonych 

przez P4 określone w Cenniku Oferty Play na Kartę. 

6. W wyniku zmiany oferty: 

a. Użytkownik zachowuje kwotę wynikającą z Doładowania oraz promocyjne pakiety złotówek 

przyznane na podstawie innych Ofert Promocyjnych,  

b. okres ważności kwoty wynikającej z Doładowania wynosi 14 dni od momentu migracji, a okres 

ważności złotówek przyznanych w ramach Ofert Promocyjnych pozostaje niezmieniony  

c. c.przepadają wszelkie pakiety minut, bajtów lub SMS-ów, bonusy za doładowanie, rabaty, 

uprawnienia lub usługi uzyskane przez Użytkownika na podstawie dotychczasowych Ofert 

Promocyjnych lub regulaminów promocji chyba, że są one dostępne dla Użytkowników Play na 

Kartę w chwili zmiany oferty przez Użytkownika lub warunki innych Ofert Promocyjnych 

stanowią inaczej, 

d. przepadają wszystkie pakiety minut, bajtów lub SMS-ów, rabaty przyznane w drodze 

indywidualnych ustaleń z P4. 

7. Powrotna zmiana z Oferty z Play na Kartę jest możliwa tylko na Ofertę Play Fresh i Ofertę Play na kartę 

Lubię to!, W tym celu należy: 

a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *163*#, a następnie wybrać odpowiednią opcję 

albo; 

b. zalogować się na stronie 24.play.pl i wybrać odpowiednią opcję.  

8. W wyniku zmiany oferty: 

a. Użytkownik zachowuje kwotę wynikającą z Doładowania oraz promocyjne pakiety złotówek 

przyznane na podstawie innych Ofert Promocyjnych, okres ich ważności pozostaje 

niezmieniony, 

b. przepadają wszelkie pakiety minut, bajtów lub SMS-ów, bonusy za doładowanie, rabaty, 

uprawnienia lub usługi uzyskane przez Użytkownika na podstawie dotychczasowych Ofert 

Promocyjnych lub regulaminów promocji chyba, że są one dostępne dla Użytkowników Play na 

Kartę w chwili zmiany oferty przez Użytkownika lub warunki innych Ofert Promocyjnych 

stanowią inaczej, 

c. przepadają wszystkie pakiety minut, bajtów lub SMS-ów, rabaty przyznane w drodze 

indywidualnych ustaleń z P4. 
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Postanowienia końcowe 
9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują odpowiednie 

postanowienia Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla 

Użytkowników, Cennika Oferty Play Karta, Cennika Oferty Nowy Play na Kartę, Cennika Oferty Play 

Fresh, Cennika Oferty Promocyjnej Lubię to!, Cennika Oferty Play na Kartę, Cennika Oferty Play na 

Kartę Lubię to!  

10. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu dużą literą należy rozumieć 

zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 

P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników oraz Cenniku Oferty Play na Kartę. 

11. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.play.pl oraz w Punktach Sprzedaży P4. 


