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Regulamin Oferty Promocyjnej „Darmowy numer w Play Fresh” 
obowiązuje od 15.01.2010 r. do odwołania 
 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Darmowy numer w Play Fresh” 
1. Oferta Promocyjna „Darmowy numer w Play Fresh” skierowana jest do UŜytkowników Oferty Play Fresh 

(„UŜytkownik”). 
2. Czas trwania promocji od 4.11.2009 r. do odwołania 

 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Darmowy numer w Play Fresh” 
3. Niniejsza Oferta Promocyjna umoŜliwia wybranie jednego UŜytkownika Sieci Telekomunikacyjnej P4, do którego 

krajowe połączenia głosowe oraz wideo realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4 („połączenia”) będą 
Bezpłatne po spełnieniu warunków opisanych poniŜej. Słowo „Bezpłatne” oznacza, Ŝe opłata za połączenia z 
ww. osobą  zawarta jest w Doładowaniu, o którym mowa w punkcie 4 i punkcie 7 niniejszej Oferty Promocyjnej 

4. Aby skorzystać z promocji naleŜy w okresie trwania promocji spełnić jednocześnie i w dowolnej kolejności 
poniŜsze warunki: 

a. Doładować konto kwotą minimum 30 zł 
b. Wybrać kod *111*10*1#, wpisać wybrany numer, a następnie zatwierdzić zieloną 

słuchawką 
5. MoŜliwość wykonywania Bezpłatnych połączeń do wybranego UŜytkownika Sieci Telekomunikacyjnej P4  

nastąpi w ciągu 24 godzin od wykonania czynności opisanych w pkt. 4 powyŜej. 
6. Wykonywanie Bezpłatnych połączeń do wybranego UŜytkownika Sieci Telekomunikacyjnej P4 jest moŜliwe do 

końca miesiąca kalendarzowego, w którym UŜytkownik dokonał czynności opisanych w pkt 4 niniejszej Oferty 
Promocyjnej. Po upływie tego okresu stawka za połączenia naliczana jest zgodnie z cennikiem Oferty Play 
Fresh, z zastrzeŜeniem pkt 7 poniŜej. 

7. Aby ponownie wykonywać Bezpłatne połączenia  naleŜy w kolejnym miesiącu kalendarzowym Doładować konto 
kwotą minimum 30 zł. Numer poprzednio wybranego UŜytkownika jest zapisany automatycznie.  

8. Aby zmienić wybranego UŜytkownika naleŜy wybrać kod *111*10*3#., wpisać numer telefonu nowo wybranego 
UŜytkownika sieci Telekomunikacyjnej P4 i zatwierdzić zieloną słuchawką. Zmiana numeru nastąpi w ciągu 24 
godzin. Koszt kaŜdej zmiany numeru wynosi 5 zł brutto. 

9. Dezaktywacji Promocji moŜna dokonać wpisując i zatwierdzając kod *111*10*2#. Dezaktywacja promocji nastąpi 
wraz z końcem miesiąca kalendarzowego. 

10. Promocję moŜna ponownie uruchomić na zasadach opisanych w punkcie 4 niniejszej Oferty Promocyjnej. 
11. Status promocji moŜna sprawdzić wybierając i zatwierdzając kod *111*10*4#.  
12. Aktywacja, dezaktywacja oraz zmiana numeru moŜliwe są równieŜ na stronie www.playmobile.pl po zalogowaniu 

się na konto. 
13. Zadeklarowany numer nie łączy się z ofertą „100 minut do Play i na stacjonarne w Play Fresh”, ofertą 

promocyjną „Program doładowań” oraz nie moŜe być wykorzystany w ramach pakietu 60 minut promocji „Przejdź 
do Play Fresh” z dnia 10.07.2009r 

 

Dodatkowe informacje 
14. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z duŜej litery naleŜy rozumieć 

zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
UŜytkowników oraz Cenniku Oferty Play Fresh. 

15. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami Cennika 
Oferty Play Fresh lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
UŜytkowników, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

16. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania 
przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez 
UŜytkownika. Informacja o zmianach w niniejszej Ofercie Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 
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17. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej UŜytkownik zobowiązuje się: 
a. nie kierować bez zgody Operatora do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy uŜyciu Karty 
SIM/USIM otrzymanej przez UŜytkownika ruchu pochodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych; 

b. nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umoŜliwiających dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej lub 
realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączenia do sieci 
stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM 
działające w Sieci Telekomunikacyjnej; 

c. nie generować sztucznego ruchu nie słuŜącego wymianie informacji; 
d. nie uŜywać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych 
e. nie uŜywać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna 

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

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

18. W przypadku naruszenia przez UŜytkownika postanowień określonych w pkt 17 lit. od c. do g. niniejszej Oferty 
Promocyjnej, Operator moŜe według własnego wyboru rozwiązać Umowę w kaŜdym momencie ze skutkiem 
natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia UŜytkownika) lub zawiesić świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla UŜytkownika. 

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


