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Regulamin Oferty Promocyjnej  
„Jedna wizyta dla Firm - MNP” dla Oferty Firmowa  
obowiązuje od 21 czerwca  2010 r. do odwołania. 

 
Słownik: 
Na potrzeby niniejszej Oferty Promocyjnej przyjęto następujące pojęcia i ich definicje:  

abonent – osoba, która składa wniosek w P4 o przeniesienie Numeru Telefonu z sieci innego operatora do  
Sieci Telekomunikacyjnej P4. 
Numer Telefonu – numer telefonu przenoszony na wniosek abonenta z sieci innego operatora do Sieci 
Telekomunikacyjnej P4   

 
I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Jedna wizyta dla Firm - 
MNP” 
 
1. Oferta Promocyjna „Jedna wizyta dla Firm - MNP” skierowana jest do osób będących przedsiębiorcami (osoby fizyczne, 

osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą) oraz 
innych podmiotów posiadających numer REGON, które w okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej złoŜą 
wniosek o przeniesienie Numeru Telefonu od swojego dotychczasowego operatora do Sieci Telekomunikacyjnej P4 
 i jednocześnie zawrą Umowę na czas określony - Okres ZastrzeŜony (określony w wybranej Ofercie Promocyjnej)  lub na 
czas nieokreślony w ramach Oferty Promocyjnej ”Firmowa na czas nieokreślony” w ramach Oferty Firmowa.  

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, w dniu złoŜenia wniosku o przeniesienie Numeru Telefonu od swojego 
dotychczasowego operatora do Sieci Telekomunikacyjnej P4, abonent moŜe zawrzeć z P4 Umowę w ramach Oferty 
Firmowa i w takim przypadku otrzymuje Kartę SIM/USIM z przypisanym Numerem MSISDN, przysługuje mu prawo do 
zakupu Telefonu po specjalnej cenie określonej w aktualnym Cenniku Telefonów w Ofercie Firmowa. 

3. Przypisany Numer MSISDN, o którym mowa powyŜej, jest numerem tymczasowym, co oznacza, Ŝe z dniem przeniesienia 
Numeru Telefonu od swojego dotychczasowego operatora, Usługi Telekomunikacyjne świadczone są na Numerze 
Telefonu, który staje się automatycznie Numerem MSISDN, a więc numerem telefonu Abonenta w Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 przypisanym do Karty SIM/USIM. 

4. Z dniem zawarcia Umowy, Abonent otrzymuje moŜliwość korzystania z taryfy tymczasowej do momentu przeniesienia 
Numeru Telefonu od innego operatora ale nie dłuŜej niŜ przez 90 dni od dnia zawarcia Umowy. W uzasadnionych 
przypadkach, P4 zastrzega sobie prawo do wydłuŜenia okresu korzystania z taryfy tymczasowej, do 120 dni od dnia 
zawarcia Umowy.  

5. Okres przez który Abonent moŜe korzystać z taryfy tymczasowej nie jest wliczany do okresu na który została zawarta 
Umowa. 

6. W ramach taryfy tymczasowej opłaty za usługi podstawowe naliczane są zgodnie z Tabelą [1] poniŜej 
        Tabela [1] 

 

Lp. Usługa podstawowa Cena 

1. 
Połączenie głosowe do wszystkich krajowych operatorów 

(naliczanie sekundowe) 
0,32 PLN (0,39 PLN z VAT) / minuta 

2. 
SMS do wszystkich  krajowych operatorów komórkowych 

(SMS standardowy) 
0,12 PLN (0,15 PLN z VAT) / SMS 

3. 
MMS do wszystkich  krajowych operatorów komórkowych 

(MMS standardowy) 
0,12 PLN (0,15 PLN z VAT)  / MMS 

4. 
Połączenie wideo do wszystkich krajowych operatorów 

komórkowych (naliczanie sekundowe) 
0,32 PLN (0,39 PLN z VAT) / minuta 
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5. Przesyłanie danych 0,10 PLN (0,12 PLN z VAT)/ 100 kB 

   
7. W ramach taryfy tymczasowej Abonament wliczony jest w opłatę za przyłączenie Numeru MSISDN  do Sieci 

Telekomunikacyjnej P4 (opłata aktywacyjna), która będzie uwzględniona na pierwszej fakturze wystawionej po włączeniu 
wybranej przez klienta Oferty Promocyjnej. wynosić będzie: 

a. 1 PLN (1,22 PLN z VAT) – dla komponentu „MNP Przejdź do Play dla Firm od 18.06” bez względu na 
wybrany Abonament; 

b. 29 PLN (35,38 PLN z VAT) – dla komponentu „Wakacyjne rabaty w Firmie” lub wybranej Oferty 
Promocyjnej o której mowa  w pkt I ust. 13,14,15 w przypadku wyboru Abonamentu Firmowa 25; 

c. 10 PLN (12,2 PLN z VAT) – dla komponentu „Wakacyjne rabaty w Firmie” lub wybranej Oferty 
Promocyjnej, o której mowa w pkt I ust 13,14,15, w przypadku wyboru Abonamentu Firmowa 50  

d. 1 PLN (1,22 PLN z VAT) – dla wybranej Oferty Promocyjnej o której mowa  w pkt I ust. 13,14,15,             
w przypadku wyboru Abonamentu Firmowa 75, Firmowa 100, Firmowa 150, Firmowa 250. 

8. Abonent w ramach taryfy tymczasowej nie otrzymuje Pakietu Minut oraz Pakietu Minut Play. 
9. Pozostałe opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem Oferty Firmowa: 

a) Opłaty za usługi dodane – Tabela nr 6 Cennika Oferty Firmowa – z wyłączeniem pkt 2, 4 i 13.- usługi 
                      niedostępne  

b) Opłaty za zarządzanie kontem – Tabela nr 7 Cennika Oferty Firmowa  
c) Opłaty za połączenia głosowe na numery specjalne – Tabela nr 8 Cennika Oferty Firmowa  
d) Opłaty za połączenia głosowe i wideo z numerami specjalnymi – Tabela nr 9 Cennika Oferty Firmowa  
e) Opłaty za wysyłanie wiadomości SMS i MMS na numery specjalne – Tabela na 10 Cennika Oferty Firmowa  
f) Opłaty za usługi międzynarodowe: połączenia głosowe, połączenia wideo, międzynarodowe wiadomości 

                      SMS, MMS – Tabela nr 12 Cennika Oferty Firmowa  
g) Opłaty za połączenia głosowe w roamingu międzynarodowym – Tabela nr 13 Cennika Oferty Firmowa 
h) Opłaty za połączenia wideo w roamingu międzynarodowym – Tabela nr 14 Cennika Oferty Firmowa  
i) Opłaty za połączenia głosowe w roamingu przy uŜyciu Usługi „Tani roaming” – Tabela nr 15 Cennika 

                      Oferty Firmowa 
10. Od dnia przeniesienia Numeru Telefonu do Sieci Telekomunikacyjnej P4 (z uwzględnieniem postanowień punktu              

I ust.11niniejszej Oferty Promocyjnej) ale nie później niŜ od 91 dnia od dnia zawarcia Umowy w ramach niniejszej Oferty 
Promocyjnej opłata za Abonament i za świadczone Usługi Telekomunikacyjne naliczane będą zgodnie z Cennikiem 
Oferty Firmowa odpowiednio dla wybranego Abonamentu z uwzględnieniem poniŜszych postanowień. JeŜeli 
przeniesienie Numeru Telefonu do Sieci Telekomunikacyjnej P4 nastąpi w terminie do 90 dni od dnia zawarcia Umowy, 
Abonent z dniem przeniesienia Numeru Telefonu otrzyma moŜliwość korzystania z usług w ramach wybranej Oferty 
Promocyjnej, na zasadach opisanych szczegółowo w Regulaminie wybranej Oferty Promocyjnej. 

11. JeŜeli przeniesienie Numeru Telefonu do Sieci Telekomunikacyjnej P4 nastąpi w  terminie późniejszym niŜ 90 dni od dnia 
zawarcia Umowy lub nie dojdzie do skutku z przyczyn niezaleŜnych od P4, Umowa będzie kontynuowana, Usługi 
Telekomunikacyjne będą świadczone na przydzielonym numerze tymczasowym, opłaty za Abonament i za świadczone 
Usługi Telekomunikacyjne będą naliczane od 91 dnia od dnia zawarcia Umowy zgodnie Cennikiem Oferty Firmowa 
odpowiednio dla wybranego Abonamentu, a Abonent otrzyma moŜliwość korzystania z usług w ramach wybranej Oferty 
Promocyjnej, na zasadach opisanych szczegółowo w Regulaminie wybranej Promocyjnej. 

12. Przed upływem 90 dni od dnia zawarcia Umowy Abonentowi nie przysługuje prawo do Ŝądania włączenia wybranej 
Oferty Promocyjnej bez przeniesienia Numeru Telefonu od innego operatora  na zasadach opisanych w punkcie  10 

powyŜej. 
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II. Dodatkowe informacje dla Oferty Promocyjnej „Jedna wizyta dla Firm- MNP” 
 
13. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą literą naleŜy rozumieć zgodnie     z ich 

definicjami zawartymi odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
Abonentów lub Cenniku Oferty Firmowa, chyba, Ŝe postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej stanowią inaczej.  

14. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leŜących po stronie Abonenta w okresie korzystania z taryfy tymczasowej, 
o której mowa w pkt I ust. 4 niniejszej Oferty Promocyjnej, opłata specjalna/kara umowna naleŜna Operatorowi, nie 
przekraczająca równowartości ulgi przyznanej Abonentowi, będzie pomniejszana o proporcjonalną jej wartość za okres od 
dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 

15. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Abonenta przed upływem Okresu ZastrzeŜonego, opłata specjalna/kara 
umowna naleŜna Operatorowi, nie przekraczająca równowartości ulgi przyznanej Abonentowi, będzie pomniejszana  
o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 

16. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami Cennika Oferty 
Firmowa, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

17. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej (Jedna wizyta dla Firm – MNP)  
a postanowieniami wybranej Oferty Promocyjnej, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter 
nadrzędny.  

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną, dotyczących korzystania z Usług Telekomunikacyjnych 
oferowanych przez P4 sp. z o.o., mają zastosowanie postanowienia zawarte odpowiednio w Cenniku Oferty Firmowa oraz 
Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Regulaminie wybranej przez 
klienta Oferty Promocyjnej. Operator zastrzega sobie moŜliwość zablokowania moŜliwości wykonywania połączeń 
głosowych, wideo, wysyłania wiadomości SMS oraz MMS na numery specjalne wskazane w Tabeli nr 8 i Tabeli nr 9 
Cennika Oferty Firmowa, oraz na numery wymienione w regulaminie oferty promocyjnej Dostęp do numerów Infolinii  
i Serwisów Audioteksowych do czasu opłacenia przez Abonenta Rachunku Telekomunikacyjnego za pierwszy Okres 
Rozliczeniowy 

19. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w kaŜdym czasie bez konieczności 
podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ odwołanie niniejszej Oferty Promocyjnej nie wpływa  na prawa i obowiązki 
uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

20. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się: 
a. nie generować sztucznego ruchu nie słuŜącego wymianie informacji; 
b. nie uŜywać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych 
c. nie uŜywać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna do 

maszyny” lub „maszyna do uŜytkownika”  
d. nie uŜywać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service 
e. nie uŜywać Karty SIM/USIM do rozsyłania duŜej ilości informacji o jednakowej treści do uŜytkowników,    

w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub 
wizerunku Abonenta, lub słuŜących osiągnięciu efektu handlowego.  

f. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do rozwiązań typu „call center” 
21. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień określonych w pkt. 20 powyŜej niniejszej Oferty Promocyjnej, 

Operator wezwie Abonenta do zaprzestania naruszania wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po jego 
bezskutecznym upływie moŜe według własnego wyboru rozwiązać Umowę w kaŜdym momencie ze skutkiem 
natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia Abonenta) lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez 
odszkodowania dla Abonenta. 

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

                                                                                                          
 

PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU ZASTRZEśONE 


