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Regulamin Oferty Promocyjnej  
„MNP Jedna wizyta - Play Mixtura”  
dla Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II) 
obowiązuje od 11 marca  2010 r. do odwołania. 
 
SŁOWNIK 
 
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery należy rozumieć zgodnie z 
ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
Abonentów Mix II lub Cenniku Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II), chyba, że postanowienia niniejszej Oferty 
Promocyjnej stanowią inaczej. Na potrzeby niniejszej Oferty Promocyjnej przyjęto następujące pojęcia i ich definicje:  
 
Abonent Mix II – 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 „MNP Jedna wizyta - Play Mixtura” 
 
1. Oferta Promocyjna „MNP Jedna wizyta – Play Mixtura” skierowana jest do osób, które w okresie obowiązywania 

niniejszej Oferty Promocyjnej złożą wniosek o przeniesienie Numeru Telefonu od swojego dotychczasowego 
operatora do Sieci Telekomunikacyjnej P4 i jednocześnie zawrą Umowę na 30 lub 40 miesięcy (Okres 
Zastrzeżony) w ramach Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II). 

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, w dniu złożenia wniosku o przeniesienie Numeru Telefonu od swojego 

dotychczasowego operatora do Sieci Telekomunikacyjnej P4, abonent może zawrzeć z P4  Umowę  w ramach 

Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II) i w takim przypadku otrzymuje Kartę SIM/USIM z przypisanym Numerem 

MSISDN. Klientowi przysługuje również prawo do zakupu Telefonu po specjalnej cenie określonej w aktualnym 

Cenniku Telefonów w Ofercie „Play Mixtura”.  

3. Przypisany Numer MSISDN, o którym mowa powyżej, jest numerem tymczasowym .co oznacza, że 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 

Mix II w Sieci Telekomunikacyjnej P4 przypisanym do Karty SIM/USIM.   

4. W przypadku nie przeniesienia Numeru Telefonu w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy z przyczyn 

niezależnych od P4, Numer MSISDN (tymczasowy) pozostaje numerem docelowym. 

5. Z dniem zawarcia Umowy, Abonent Mix II otrzymuje w ramach przyznanego Numeru MSISDN o po Doładowaniu 

możliwość korzystania z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 zgodnie z cenami określonymi w 

Cenniku Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II) z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej  .  

6. Usługi wskazane w pkt 2, 4 i 14 Cennika Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II) nie są dostępne przez okres do 

dnia przeniesienia Numeru Telefonu, a maksymalnie do 90 dni od dnia zawarcia Umowy.    

7. Okres korzystania z Numeru MSISDN (tymczasowego) maksymalnie do 90 dni od daty zwarcia Umowy nie jest 

wliczany do okresu na który Umowa została zawarta (Okres Zastrzeżony), a Abonent Mix II nie jest w tym 

okresie zobowiązany do dokonywania Doładowań. W przypadku dokonania Doładowania, może ono być 
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wykorzystane przez okres korzystania z Numeru MSISDN, a maksymalnie do 90 dni od daty zawarcia Umowy i 

nie pomniejsza Kwoty zobowiązania z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszej Oferty Promocyjnej.  

8. W przypadku gdy przeniesienie Numeru Telefonu do Sieci Telekomunikacyjnej P4 nastąpi w terminie do 90 dni 

od dnia zawarcia Umowy, Abonent Mix II z dniem przeniesienia Numeru Telefonu otrzyma możliwość 

korzystania z Usług Telekomunikacyjnych w ramach Oferty Promocyjnej „Play Mixtura MNP” na zasadach 

opisanych w Regulaminie Oferty Promocyjnej „Play Mixtura MNP”.  

9. W przypadku gdy przeniesienie Numeru Telefonu do Sieci Telekomunikacyjnej P4 nastąpi w terminie 

późniejszym niż 90 dni od dnia zawarcia Umowy lub nie dojdzie do skutku z przyczyn niezależnych od P4, 

Umowa będzie kontynuowana, Usługi Telekomunikacyjne będą świadczone na przydzielonym numerze 

tymczasowym, opłaty za świadczone Usługi Telekomunikacyjne będą naliczane od 91 dnia od dnia zawarcia 

Umowy zgodnie Cennikiem Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II) odpowiednio dla wybranego Planu Taryfowego, 

bez możliwości korzystania z Oferty Promocyjnej „Play Mixtura MNP”. 

10. W przypadku gdy w okresie wskazanym w pkt 7 niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent Mix II dokona 

Doładowania i nie wykorzysta całej kwoty Doładowania, okres ważności niewykorzystanej kwoty Doładowania 

wynosi 30 dni. Kwoty doładowań dokonane z Numeru MSISDN (tymczasowego) nie pomniejszają Kwoty 

zobowiązania. 

 

II.  Dodatkowe informacje dla Oferty Promocyjnej „MNP Jedna wizyta – Play Mixtura” 
 

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

2. W przypadku rozwiązania Umowy z winy abonenta Mix II w okresie, o którym mowa w pkt 7 niniejszej Oferty 
Promocyjnej, opłata specjalna/kara umowna należna Operatorowi, nie przekraczająca równowartości ulgi 
przyznanej Abonentowi Mix II, będzie pomniejszana o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia 
Umowy do dnia jej rozwiązania 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 
Cennika Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II) lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter 
nadrzędny.  

4. 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 Play Mixtura (Plan Cenowy II) oraz Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II. 

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 przez 
Abonenta Mix II. Informacja o zmianach w niniejszej Ofercie Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

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

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

8. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek 

od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. 
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