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Oferta Promocyjna Karta zdrapka 30 GB w ofercie Play Online na 
Kartę  
- obowiązuje od 6-05-2010 do odwołania 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Karta zdrapka 30 GB” 
1)   W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, w terminie od 6. maja 2010 r. do odwołania, za pośrednictwem 
      kanału e-Shop moŜna dokonać zakupu Karty Zdrapki w cenie 329 zł brutto zwierającej jednostki 
      rozliczeniowe w wysokości 30 GB. WyŜej wymieniona Karta Zdrapka : 

a)    UmoŜliwia zasilenie konta Play Online na Kartę Doładowaniem w wysokości 30 GB w jednostkach 
rozliczeniowych po 100KB; 

b) PrzedłuŜa Okres waŜności połączeń internetowych i Okres WaŜności konta UŜytkownika o 365 dni 
kalendarzowych od momentu doładowania; 

 
 

Dodatkowe Informacje 
 

 
2) Niniejsza Oferta Promocyjna łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi chyba, Ŝe inne Oferty 

Promocyjne stanowią inaczej. 
 
3) 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 
dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników oraz Cenniku Oferty Play Online na Kartę. 

 
4) W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 

Cennika Oferty Play Online na Kartę lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu 
do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą 
miały charakter nadrzędny. 
 

5) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania 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. 

 
6) Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl. 
 
 
 
PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU ZASTRZEśONE 
 


