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Oferta Promocyjna
„Play dla Firm dla Klientów Selgros”
obowiązuje od 28 listopada 2007r. do 31 grudnia 2007r.

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej klienci sieci handlowej Selgros Sp. z o.o. prowadzący działalność

gospodarczą uzyskują możliwość otrzymania od P4 upominku świątecznego.

§1. Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Play dla Firm dla Klientów Selgros”.

1. Warunkiem otrzymania upominku świątecznego jest:

a. podpisanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach Oferty Play dla Firm z Abonamentem

o wartości 50 PLN, 125 PLN lub 300 PLN w okresie od 28 listopada 2007r. do 31 grudnia 2007r, oraz

b. wręczenie sprzedawcy w salonie Play Zone lub Play Germanos, przed zawarciem umowy o świadczenie usług

telekomunikacyjnych, oryginalnej ulotki promocyjnej.

2. W związku z podpisaniem jednej lub wielu umów  o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach niniejszej

Oferty Promocyjnej klient  otrzyma  od P4 jeden świąteczny upominek. Rodzaj upominków oraz ich wartość podane

zostały na stronie www.playmobile.pl.  Upominek świąteczny zostanie przesłany Klientowi w terminie 

od 02.01.2008 do 31.01.2008 na adres Klienta podany w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

§2. Dodatkowe informacje.

1. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych

w Ofercie Play dla Firm, chyba że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej. 

2. 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 Abonentów

oraz Cenniku Oferty Play dla Firm.

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

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

postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.

4. Stosowanie urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal) lub działających

na podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą Karty SIM/USIM, działające w Sieci Telekomunikacyjnej

Operatora, wymaga uzyskania od Operatora uprzedniej pisemnej zgody.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn,

z zastrzeżeniem, iż zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte uprzednio przez

Abonentów. Informacja o zmianach w niniejszej Ofercie Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie

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

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


