
 

 

 

 

 

 

 

P4 SP. Z O.O. / UL. TAŚMOWA 7 / 02-677 WARSZAWA / KRS 0000217207 / XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SĄD 

REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY / NIP 951-21-20-077 / REGON 015808609 / KAPITAŁ ZAKŁADOWY 48 456 500,00 PLN 

1 
 

Oferta Promocyjna „Nowy Play Online dla Firm” 
obowiązuje od 18.09.2012 r. do odwołania 
 

I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Nowy Play Online dla 
Firm” 
 

1. Z niniejszej oferty promocyjnej mogą skorzystać osoby, będące przedsiębiorcami (osoby fizyczne, 
osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz inne 
podmioty posiadające numer REGON), które w okresie od dnia 18 września 2012 roku do jej 
odwołania, zawrą z P4 Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 12 
miesięcy (Okres Zastrzeżony) w ramach Oferty Nowy Play Online dla Firm z taryfą Nowy Play 
Online dla Firm 1 GB lub 24 miesięcy (Okres Zastrzeżony) w ramach Oferty Nowy Play Online dla 
Firm z jedną z następujących taryf: 

 Nowy Play Online 12 GB;  

 Nowy Play Online 17 GB; lub  

 Nowy Play Online 30 GB.  
2. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać również Osoby określone w pkt. I ust. 1 

(spełniający warunek korzystania z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 i 
pozostania w Okresie ważności połączeń internetowych w dniu podpisania Umowy), którzy w 
okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej przejdą ze swoim Numerem MSISDN z oferty 
Play Online na kartę lub Nowy Play Online na kartę na ofertę abonamentową i zawrą Umowę na 
zasadach określonych w ust. 1 powyżej. 
 

II. Promocyjne warunki 
1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent otrzymuje: 

 
a) możliwość Bezpłatnego korzystania na zasadach opisanych w pkt IV niniejszego 

regulaminu z usługi „Pakiet Społecznościowy”, przez cały Okres Zastrzeżony oraz po 
przekształceniu się Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony, co oznacza, że 
opłata za korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie Abonamentu; 

b) w przypadku zawarcia Umowy  w ramach taryfy Nowy Play Online dla Firm 12 GB, 
Nowy Play Online dla Firm 17 GB lub Nowy Play Online dla Firm 30 GB, możliwość 
Bezpłatnego korzystania na zasadach opisanych w pkt V niniejszego regulaminu z 
usługi „Nocny transfer dla Firm” przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu 
się Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony, co oznacza, że opłata za 
korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie Abonamentu; 

c) możliwość korzystania na zasadach opisanych z pkt VI niniejszego regulaminu z usługi 
„Ochrona Internetu”;  

 
 

III. Opłata aktywacyjna  
W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej opłata aktywacyjna wynosi 24 zł ( 
29,52 zł z VAT). 
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IV. Usługa „Pakiet Społecznościowy” 
1. Dodatkowo, w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent otrzymuje możliwość Bezpłatnego 

korzystania z usługi „Pakiet Społecznościowy” przez cały Okres Zastrzeżony oraz po 

przekształceniu się Umowy w umowę zawartą na czas nieokreślony, co oznacza, że opłata za 

korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie Abonamentu. 

2. Usługa „Pakiet Społecznościowy”, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, zapewnia nieograniczony dostęp 

do portali społecznościowych Facebook, NK (Nasza Klasa), LinkedIn oraz GoldenLine na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej do momentu wyczerpania miesięcznego limitu transmisji danych 

określonego w Tabeli nr 2 Cennika Oferty Nowy Play Online dla Firm za pośrednictwem i w zasięgu 

Sieci Telekomunikacyjnej P4 przy wykorzystaniu ustawień APN Internet. 

3. Korzystanie z usługi „Pakiet Społecznościowy”, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, nie pomniejsza 

miesięcznego limitu transmisji danych określonego w Tabeli nr 2 Cennika Oferty Nowy Play Online 

dla Firm i innych pakietów z limitem transmisji danych, jeżeli Abonent takie aktywował. 

4. W ramach usługi P4 zapewnia nieograniczony dostęp do komponentów własnych portali Facebook, 

NK, LinkedIn oraz GoldenLine co oznacza, że transmisja danych poza transmisją danych na 

komponentach własnych ww. portali będzie pomniejszać limit transmisji danych, o którym mowa w 

Tabeli nr 2 Cennika Oferty Nowy Play Online dla Firm z innych pakietów na transmisję danych, 

jeżeli zostały aktywowane przez Abonenta.  Powyższe dotyczy w szczególności  linków 

przekierowujących na inne strony, wszelkich elementów, które korzystają z protokołów szyfrowania 

(między innymi SSL) na przykład w celu autoryzacji Abonenta oraz korzystania z publicznych i 

niepublicznych serwerów Proxy, które agregują ruch internetowy w celu poddania ich kompresji 

(między innymi Opera Mini lub BlackBerry) lub podobnych operacji przekierowujących ruch.  

5. Usługa „Pakiet Społecznościowy” jest aktywowana w ciągu 24 godzin od momentu aktywacji 

Numeru MSISDN. 

6. Jeśli Abonent przekroczy limit transmisji danych określony w Tabeli nr 2 Cennika Oferty Nowy Play 

Online dla Firm i prędkość transmisji danych zostanie ograniczona, aby nadal korzystać z Usługi 

„Pakiet Społecznościowy” z pełną prędkością transmisji danych, Abonent powinien skorzystać z 

Usługi „Pakiet gigabajtów” przywracającej pełną prędkość transmisji danych. 

 

V. Usługa „Nocny Transfer dla Firm” w Abonamencie Nowy Play Online dla 
Firm 12 GB, Nowy Play Online dla Firm 17 GB oraz Nowy Play Online dla Firm 
30 GB 
 
 

1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, w przypadku aktywacji usługi „Nocny Transfer dla Firm” 

przy Abonamencie Nowy Play Online dla Firm 12 GB, Nowy Play Online dla Firm 17 GB oraz 

Nowy Play Online dla Firm 30 GB, korzystanie z usługi będzie Bezpłatne przez cały Okres 

Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony, co oznacza, 

że opłata za korzystanie z usługi w okresie wskazanym powyżej będzie zawarta w Abonamencie.  
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VI. Ochrona Internetu 
 

1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Osoby o których mowa w pkt I niniejszego regulaminu 
otrzymają możliwość Bezpłatnego korzystania z usługi „Ochrona Internetu” przez pierwszy niepełny i 
następujący po nim pełny Okres Rozliczeniowy dla taryf Nowy Play Online dla Firm 1 GB, Nowy Play 
Online dla Firm 12 GB lub Nowy Play Online dla Firm 17 GB, oraz możliwość Bezpłatnego 
korzystania z usługi przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę 
zawartą na czas nieokreślony dla taryfy Nowy Play Online dla Firm 30 GB na zasadach opisanych 
poniżej. 

2. Wraz z zawarciem Umowy, wysyłany jest SMS wraz z kluczem rejestracyjnym oraz wiadomość email 
(na kontaktowy adres email) z unikalnym linkiem do pobrania Aplikacji.  

3. W trakcie instalacji Aplikacji niezbędne jest zaakceptowanie warunków licencji.  
4. Usługa jest aktywowana w ciągu 24 godzin. 
5. W przypadku, gdy w pierwszym pełnym Okresie Rozliczeniowym Abonent nie zgłosi dyspozycji 

dezaktywacji usługi zgodnie z ust. 6 poniżej, usługa pozostanie aktywna w kolejnych Okresach 
Rozliczeniowych z zastrzeżeniem, że za korzystanie z usługi pobierana będzie opłata 
abonamentowa w wysokości 7 zł (8,61 zł z VAT), każdorazowo uwidaczniana na Rachunku 
Telekomunikacyjnym. 

6. Usługobiorca może zrezygnować z Usługi w jeden z następujących sposobów:  

a) wysyłając wiadomość SMS o treści STOP na numer 222 dla usługi „Ochrona Internetu”  

b) wpisując i zatwierdzając na klawiaturze telefonu specjalny kod ussd *111*287*2# dla 
klientów biznesowych dla usługi „Ochrona Internetu”;  

c) za pośrednictwem strony www.24.play.pl po zalogowaniu się oraz przejściu na zakładkę 
Usługi Dodatkowe;  

d) za pośrednictwem Obsługi Klienta.  
7. Wyłączenie Usługi następuję z ostatnim dniem Okresu Rozliczeniowego, w którym wykonano jedną 

z opisanych wyżej czynności.  
 

VII. Sprawdź i Kup 
 

1. Abonent, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, może w ciągu pierwszych siedmiu dni kalendarzowych od 

daty rozpoczęcia świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (aktywacji Karty SIM/USIM) rozwiązać 

Umowę zawartą z P4 w ramach Oferty Nowy Play Online dla Firm bez obowiązku zapłaty opłaty 

specjalnej/kary umownej. 

2. Abonent może rozwiązać Umowę w trybie wskazanym powyżej, o ile spełni następujące warunki: 

a. odstąpi od umowy sprzedaży Modemu - odda zakupiony w ramach wybranej przez siebie 
Oferty Nowy Play Online dla Firm Modem wraz z wszystkimi elementami przekazanymi w 
chwili jego zakupu w stanie nieuszkodzonym, zgodnie z opisem wskazanym w Cenniku 
Modemów w Ofercie Nowy Play Online dla Firm okaże dowód zakupu Modemu (paragon 
lub faktura); 

b. odda otrzymaną w ramach wybranej przez siebie Oferty Nowy Play Online dla Firm Kartę 
SIM/USIM w stanie nieuszkodzonym; 

c. złoży pisemne oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, osobiście w Punkcie Sprzedaży P4 lub 
korespondencyjnie w przypadku umów zawieranych na odległość. 
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3. Czynności, o których mowa w pkt VII ust. 1 powyżej, Abonent dokonuje w Punkcie Sprzedaży P4, w 

którym zawarł Umowę.  

4. W przypadku rozwiązania Umowy w terminie określonym w ust. 1 niniejszego regulaminu Abonent 

nie będzie zobowiązany do zapłaty Abonamentu, a opłata za Modem uiszczona przez Abonenta 

zostanie zwrócona Abonentowi, z zastrzeżeniem, że Abonent zobowiązany jest do uiszczenia 

opłaty aktywacyjnej oraz do zapłaty za pozostałe usługi rozliczane poza Abonamentem, zgodnie z 

cenami wskazanymi w Cenniku oferty z której korzysta Abonent.  

5. W przypadku zwrotu Modemu, Punkt Sprzedaży P4 dokona rozliczenia opłaty za Modem najpóźniej 

w dniu ostatecznego rozliczenia się z Abonentem w związku z rozwiązaniem Umowy.  

6. Operator będzie uprawniony do odmowy przyjęcia Modemu zwracanego przez Abonenta, a tym 

samym do odmowy rozwiązania Umowy w przypadku: 

a.  mechanicznego uszkodzenia Modemu (w szczególności: obicie, zarysowanie, pęknięcie, 
zalanie); 

b. uszkodzenia lub wadliwego działania Modemu spowodowanego niewłaściwym 
użytkowaniem, niezgodnym z instrukcją obsługi; 

c. zniszczenia obudowy Modemu (w szczególności: zabrudzenie długopisem, farbą lub innym 
płynem, usunięcia znaków firmowych producenta lub numerów seryjnych); 

d. stwierdzenia braków w dokumentacji (brak instrukcji lub/i gwarancji); 
e. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z elementów Modemu; 
f. uszkodzeń, naruszeń lub wad innych niż wskazane w pkt. a) – e) powyżej, powodujące 

nieprawidłowe działanie Modemu, nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem P4 
lub producenta Modemu. 

7. W przypadku ponownego zawarcia Umowy przez Abonenta w ramach Oferty Nowy Play Online dla 

Firm  z dowolnie wybranym Abonamentem w trakcie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej, 

Abonentowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Modemu i rozwiązania Umowy zgodnie z 

niniejszą Ofertą Promocyjną.  

8. W okresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Abonent nie może przenieść swoich praw i 

obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 
 

1. Zmiana wysokości Abonamentu w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu Zastrzeżonego) 

powoduje utratę prawa do korzystania z Bezpłatnej usługi „Nocny transfer”, o której mowa w pkt. V  

niniejszej Oferty Promocyjnej. 

2. Zmiana wysokości Abonamentu w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu Zastrzeżonego) nie 

powoduje utraty prawa do korzystania z Bezpłatnej usługi „Pakiet Społecznościowy”, o której mowa 

w pkt. IV niniejszej Oferty Promocyjnej. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Abonenta przed upływem Okresu Zastrzeżonego (12 lub 

24 miesięcy), opłata specjalna/kara umowna należna Operatorowi, nieprzekraczająca 

równowartości ulgi przyznanej Abonentowi, będzie pomniejszana o proporcjonalną jej wartość za 

okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 

4. Niewykorzystane środki pozostające na koncie Użytkownika Oferty Play Online na Kartę lub 

Nowy Play Online na kartę, który przechodzi ze swoim Numerem MSISDN z oferty Play Online 
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na kartę lub Nowy Play Online na kartę na ofertę abonamentową zgodnie z pkt. I ust. 2 powyżej, 

zostaną skasowane. 

5. 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 dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Cenniku Oferty 

Nowy Play Online dla Firm. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną 

zastosowanie będzie miał odpowiednio Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 

dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów lub Cennik Oferty Nowy Play Online dla 

Firm. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a 

postanowieniami Cennika Oferty Nowy Play Online dla Firm lub Regulaminu świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, postanowienia 

niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

7. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 

podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio 

nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie 

opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości 

publicznej. 

8. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się: 

a) nie generować sztucznego ruchu niesłużącego wymianie informacji, między innymi z 

wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących; 

b) nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych; 

c) nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu 

„maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”; 

d) nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of 

Service; 

e) nie używać Karty SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści do 

użytkowników, w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do 

promowania towarów, usług lub wizerunku Abonenta, lub służących osiągnięciu efektu 

handlowego; 

f) nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego na 

masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych, w szczególności w przypadku 

automatycznej, interaktywnej obsługi numeru wywołanego lub w przypadku integracji systemu 

telekomunikacyjnego i informatycznego Abonenta w celu obsługi tego ruchu. 

 
9. W przypadku naruszenia przez Abonenta, postanowień określonych w pkt VIII ust. 8 lit. od a do f 

niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator może według własnego wyboru rozwiązać Umowę w 
każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia Abonenta) lub 
zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Abonenta. 

 

 


