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Oferta Promocyjna „Pakiet SMS 1000”
obowiązuje od 17 września 2007r. do odwołania

Słownik
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery należy rozumieć zgodnie

z ich definicją zawartą w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników

oraz Cennika Oferty Play, chyba że postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej stanowią inaczej.

Dezaktywacja - oznacza anulowanie automatycznego przyznawania 1000 SMS-ów lub MMS-ów pierwszego dnia

kolejnego miesiąca zgodnie z punktem 14 niniejszego Regulaminu. 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Pakiet SMS 1000”
1. Oferta Promocyjna „Pakiet SMS 1000” skierowana jest do obecnych oraz przyszłych Użytkowników Oferty Play Karta.

2. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej należy aktywować usługę „Pakiet SMS 1000” na zasadach opisanych poniżej.

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Pakiet SMS 1000”
3. Każdy Użytkownik Oferty Play Karta, posiadający możliwość wykonywania połączeń wychodzących może w dowolnym

momencie aktywować „Pakiet SMS 1000”, czyli dodatkowe 1000 SMS-ów lub MMS-ów do wszystkich sieci

komórkowych w Polsce za 10 PLN brutto, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7 oraz pkt 14 poniżej. Pakiet zostanie

przyznany między godziną 0.00 a 1.00 kolejnego dnia po dacie aktywacji. Warunkiem koniecznym do przyznania

„Pakietu SMS 1000” jest posiadanie kwoty co najmniej 10 PLN brutto w Pakiecie Złotówek.

4. SMS-y lub MMS-y przyznane w ramach „Pakietu SMS 1000” mogą być wysyłane tylko z sieci Play do wszystkich sieci

komórkowych w Polsce, z wyłączeniem numerów specjalnych zawartych w tabeli numer 13 i 14 Cennika Oferty Play. 

5. „Pakiet SMS 1000” można aktywować jeden raz w danym miesiącu kalendarzowym.

6. SMS-y lub MMS-y przyznawane w ramach „Pakietu SMS 1000” są rozliczane w pierwszej kolejności przed Premią

oraz Pakietem Złotówek, zgodnie z Tabelą nr 9 Cennika Oferty Play.

7. Użytkownik może wysyłać SMS-y lub MMS-y przyznane w ramach „Pakietu SMS 1000” następnego dnia po jego

aktywacji, z zastrzeżeniem punktu 3, zdanie drugie powyżej. Liczba przyznanych SMS-ów lub MMS-ów oraz opłata

za „Pakiet SMS 1000” jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca miesiąca kalendarzowego, w którym

nastąpiła aktywacja „Pakietu SMS 1000”.

8. Niewykorzystana w danym miesiącu liczba SMS-ów lub MMS-ów w ramach „Pakietu SMS 1000” nie przechodzi

na kolejny miesiąc kalendarzowy. 

9. W przypadku Dezaktywacji „Pakietu SMS 1000”, pozostała liczba SMS-ów lub MMS-ów pozostaje Użytkownikowi

do końca bieżącego miesiąca kalendarzowego.

10. Z „Pakietu SMS 1000” mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy Oferty Play Karta, posiadający możliwość

wykonywania połączeń wychodzących.

11. „Pakiet SMS 1000”, może zostać dezaktywowany przez P4, w przypadku gdy Użytkownik nie dokona Doładowania

konta w wymaganym czasie i w związku z tym zakończy się Okres ważności połączeń wychodzących.

Aktywowanie i dezaktywowanie „Pakietu SMS 1000”.
12. Aby aktywować „Pakiet SMS 1000” należy wykonać jedną z poniższych czynności:

a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*2*1#,
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b. wybrać i zatwierdzić  na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać odpowiednią opcję.

c. zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi

d. zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta pod numer *500 i zlecić aktywację „Pakietu SMS 1000”.

13. Aby Dezaktywować „Pakiet SMS 1000” należy wykonać jedną z poniższych czynności: 

a. wybrać i zatwierdzić  na klawiaturze telefonu krótki kod *111*2*2#,

b. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać odpowiednią opcję.

c. zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi

d. zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta pod numer *500 i zlecić dezaktywację „Pakietu SMS 1000”;

Opłaty za korzystanie z Oferty Promocyjnej „Pakiet SMS 1000”
14. Każdego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, przyznawany jest nowy „Pakiet SMS 1000”, a opłata jest

pobierana automatycznie. Przyznanie 1000 SMS-ów lub MMS-ów i pobranie opłaty następuje jeżeli w Pakiecie

Złotówek Użytkownika Oferty Play Karta znajduje się co najmniej 10 PLN brutto, Użytkownik nie Dezaktywował

„Pakietu SMS 1000” i ma możliwość wykonywania połączeń wychodzących. W przypadku braku wystarczających

środków usługa jest dezaktywowana. Status usługi można każdorazowo sprawdzić wybierając i zatwierdzając

na klawiaturze telefonu krótki kod *111*2*3#.

Dodatkowe informacje 
15. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych

łącznie z Ofertą Play Karta zgodnie z ich zasadami, chyba że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.

16. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty Promocyjnej „Pakiet SMS 1000” w każdym czasie bez

podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowania na stronie

internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.

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

18. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami Cennika

Oferty Play lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników,

postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.

19. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej nie są dozwolone:

a. Działania Użytkownika, których celem nie jest przekazywanie informacji, a jedynie wywołanie ruchu

telekomunikacyjnego w sieci P4 i/lub w innych sieciach telekomunikacyjnych.

b. Działania Użytkownika, które mogą spowodować destabilizację działania sieci telekomunikacyjnej P4,

w szczególności polegające na generowaniu zmasowanej liczby zdarzeń w sieci telekomunikacyjnej P4

w krótkim czasie. 

c. wykonywanie przez Użytkownika połączeń, których celem jest wymiana informacji wyłącznie pomiędzy

urządzeniami końcowymi a nie pomiędzy użytkownikami usługi.

d. wykonywanie połączeń o charakterze spamu.

20. W przypadku złamania przez Użytkownika postanowień pkt. 19 Operator będzie uprawniony do działań zgodnych

z Regulaminem świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników, w szczególności

do działań, o których  mowa w § 10 ust. 3 Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o.

dla Użytkowników. 


