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Regulamin usługi "Powitania na poczcie" 
obowiązuje od 19.05.2008 r. do odwołania 

 
 

Ogólne warunki skorzystania z usługi "Powitania na poczcie"  
1. Usługa „Powitania na poczcie”, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Powitaniami na 

poczcie” lub „Usługą”, skierowana jest do wszystkich obecnych i przyszłych Abonentów, 
Abonentów Play Mix oraz UŜytkowników, zwanych dalej łącznie „Klientami”. 

2. Warunkiem skorzystania z Usługi jest:  
a. posiadanie aktywnej poczty głosowej, standardowo aktywowanej dla kaŜdego Klienta 

oraz 
b. aktywacja Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 
 
Szczegóły dotyczące Usługi „Powitania na poczcie”  
3. Usługa „Powitania na poczcie” umoŜliwia ustawienie wybranego utworu/pliku dźwiękowego jako 

powitania na Poczcie głosowej („Usługa”).  
4. Klient moŜe aktywować Usługę w jeden z poniŜej przedstawionych sposobów: 

a. Ustawienie wybranego powitania z kategorii „Powitania na poczcie” na stronie 
www.playmobile.pl; 

b. Ustawienie wybranego powitania z kategorii „Powitania na poczcie” na stronie 
wap.playmobile.pl; 

c. wysłanie SMS z kodem identyfikacyjnym utworu z kategorii „Powitania na poczcie” na 
numer 353, 321, 322 lub 323. 

5. Kody identyfikacyjne utworów, o których mowa w pkt 4 c) powyŜej, dostępne są na 
www.playmobile.pl, wap.playmobile.pl oraz w materiałach reklamowych P4. 

6. Za korzystanie z Usługi pobierane są opłaty zgodnie z poniŜszą tabelą: 
 

L.p. Nazwa Opłata (PLN) 
1.  Aktywacja Usługi w sposób określony 

w pkt 4 a) i b) powyŜej 
bez dodatkowej opłaty* 
 

2.  Aktywacja Usługi w sposób określony 
w pkt 4 c) powyŜej 

bez dodatkowej opłaty**  

3.  Ustawienie wybranego Powitania na 
poczcie 

zgodnie z cenami za ustawienie Powitania na poczcie 
podanymi na www.playmobile.pl  lub 
wap.playmobile.pl oraz w materiałach reklamowych 
Play.  

4.  Dezaktywacja Usługi w sposób 
określony w pkt 7 poniŜej 

bez dodatkowej opłaty 

 
*opłata za przesyłanie danych (usługa podstawowa) związane z korzystaniem ze strony 
wap.playmobile.pl zgodnie z cennikiem posiadanej oferty  
** opłata jak za SMS standardowy (usługa podstawowa) zgodnie z cennikiem posiadanej oferty 

 
7. Klient moŜe dezaktywować Usługę dzwoniąc na numer Poczty głosowej i postępując zgodnie ze 

wskazówkami lektora, aby usunąć powitanie ustawione w ramach Usługi lub nagrać nowe własne 
powitanie. 

8. Skutek aktywacji lub dezaktywacji Usługi następuje w ciągu 24 godzin od dokonania czynności 
określonej w pkt 4 lub 7 niniejszego Regulaminu. 
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9. Klient moŜe dokonać zmiany utworu ustawionego jako Powitanie na poczcie poprzez ustawienie 
nowego utworu zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4 i 6 powyŜej. 

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieustawienie Powitania na poczcie Klientowi z 
nieaktywną usługą poczty głosowej. 

 
Dodatkowe Informacje 
11. Skorzystanie z Usługi oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu. 
12. Skorzystanie z niniejszej Usługi nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych lub usług 

dostępnych łącznie z „Powitaniami na pocztę", chyba Ŝe warunki Oferty Promocyjnej lub 
regulamin usługi stanowią inaczej. 

13. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. 
Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie www.playmobile.pl, chyba Ŝe 
zastrzeŜono inaczej. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klienta w ramach opłaty 
poniesionej za Usługę za okres, w którym Operator dokonał zmiany Regulaminu.  

14. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie 
poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie www.playmobile.pl.  

15. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszego Regulaminu z duŜej litery naleŜy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą, odpowiednio, w: 

a. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
Abonentów, 

b. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów 
Play Mix, 

c. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów 
Play Mix, 

d. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów 
Nowy Play Mix, 

e. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
UŜytkowników, 

f. Cenniku Oferty Play, Cenniku Oferty Play Mix, Cenniku Oferty Play dla Firm, Cenniku 
Oferty Nowy Play Abonament, Cenniku Oferty Nowy Play na Kartę, Cenniku Oferty Nowy 
Mix w Play,  

g. warunkach Ofert Promocyjnych  
chyba Ŝe postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. 

16. W    przypadku    rozbieŜności    pomiędzy    postanowieniami    niniejszego    Regulaminu a 
postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt 15 powyŜej, postanowienia niniejszego 
Regulaminu będą miały charakter nadrzędny. 

17. W sprawach  nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu stosuje się, odpowiednio, 
postanowienia dokumentów wskazanych w pkt 15 powyŜej. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę Powitania na poczcie na skutek zmian 
technicznych platformy poczty głosowej P4. 

19. Reklamacje związane z korzystaniem z usługi naleŜy kierować na adres pocztowy Operatora: P4 
sp. z o.o., skrytka pocztowa 4, 62-056 Komorniki P204 lub na e-mail ok@pomocplay.pl. 

20. Operator dołoŜy wszelkich starań w celu rozpatrzenia kaŜdej reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej 
otrzymania. 

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

 
 


