
 

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: 30 608 500,00 złotych. 
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REGULAMIN promocji "Ojciec Chrzestny" 
(obowiązuje w dniach 28.07-03.08.2008) 

 
 

Ogólne warunki skorzystania z promocji "Ojciec Chrzestny"  
1. Promocja „Ojciec Chrzestny”, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Promocją”, 

skierowana jest do wszystkich abonentów i uŜytkowników sieci Play. 
2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup utworu wskazanego w pkt 3a poniŜej w okresie od 

28 lipca od godziny 12:00 do 3 sierpnia 2008 r. do godziny 12:00  
 
Szczegóły dotyczące Promocji „Ojciec Chrzestny” 
3. Promocja umoŜliwia skorzystanie z usługi Muzyka na czekanie na promocyjnych warunkach: 

a. zakup utworu „Ojciec Chrzestny” – 0 zł – dotyczy obecnych i przyszłych uŜytkowników 
Muzyki na czekanie; 

b. pierwsza opłata abonamentowa za Muzykę na czekanie (Opłata za Usługę) – 0zł – 
dotyczy wyłącznie osób, które w momencie zakupu utworu Ojciec Chrzestny w ramach 
niniejszej Promocji nie miały aktywnej usługi Muzyka na czekanie.   

4. Abonent lub uŜytkownik sieci Play moŜe aktywować usługę Muzyka na czekanie na 
promocyjnych warunkach określonych w pkt 3 powyŜej w jeden z poniŜej przedstawionych 
sposobów: 

a. zakup utworu Ojciec Chrzestny z kategorii „Muzyka na czekanie” na stronie 
www.playmobile.pl 

b. zakup utworu Ojciec Chrzestny z kategorii „Muzyka na czekanie” na stronie 
wap.playmobile.pl 

c. wysłanie SMS o treści OJCIEC na numer 333. 
5. W związku z aktywacją Usługi abonent lub uŜytkownik sieci Play ponosi wyłącznie koszty kanału 

dostępu: opłata za transfer danych (usługa podstawowa) w przypadku określonym w pkt 4b oraz 
koszt zwykłego SMS-a w przypadku określonym w pkt 4c. 

6. Po upływie 30 dni za korzystanie z Usługi pobierana będzie opłata zgodnie z Regulaminem 
usługi Muzyka na czekanie. 

7. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.  
 
Dodatkowe Informacje 
8. Skorzystanie z niniejszej Promocji nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych 

dostępnych zgodnie z ich zasadami. 
9. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Promocji w dowolnym czasie, z 

zastrzeŜeniem ochrony praw nabytych osób, które skorzystały z Promocji. Wszelkie zmiany stają 
się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.playmobile.pl  

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu 
usługi „Muzyka na czekanie”. 

11. Warunki niniejszego Regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl oraz 
Punktach SprzedaŜy P4. 

 


