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Regulamin Oferty Promocyjnej „Pakiet Internet dla Firm”  
obowiązuje od 12 listopada 2009 r. do odwołania 
 
Ogólne warunki Oferty Promocyjnej 
 
1.  Oferta Promocyjna jest przeznaczona dla Abonentów Oferty Firmowa. 
2.  Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej, w okresie od 12 listopada 2009 do odwołania, naleŜy aktywować usługę 

„Pakiet Internet dla Firm”, zwaną dalej „Pakietem” na zasadach opisanych poniŜej. 
 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Pakiet Internet dla Firm” . 
 
3.    W ramach Oferty Promocyjnej „Pakiet Internet dla Firm” Abonent moŜe aktywować Pakiet 30 MB lub Pakiet 60 

MB i otrzymuje odpowiednio 30 MB lub 60 MB (limit transferu danych przyznawany w ramach opłaty, o której 
mowa w punkcie 16 poniŜej) w zaleŜności od aktywowanego Pakietu do wykorzystania do pobierania danych 
przez APN Internet lub APN WAP. 

4.     Abonent moŜe mieć aktywny w tym samym czasie tylko jeden pakiet kaŜdego rodzaju, czyli w tym samym 
czasie moŜe mieć aktywny Pakiet 30 MB i Pakiet 60 MB, ale nie moŜe mieć aktywnych na raz dwóch pakietów 
o tej samej wielkości w tym samym czasie. 

5.    Limit transferu danych przyznany w ramach  Pakietu jest waŜny do końca Okresu Rozliczeniowego , w którym 
został aktywowany. 

6.    Po wykorzystaniu danych przyznanych w ramach Pakietu w danym Okresie Rozliczeniowym, opłata za transfer 
będzie naliczana zgodnie z Cennikiem Oferty Firmowa.  

7.    JeŜeli Abonent nie dokona dezaktywacji Pakietu w danym Okresie Rozliczeniowym, Pakiet będzie odnawiany 
pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01.00 i 
pobierana będzie opłata abonamentowa zgodnie z pkt 16 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

8.    Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z Pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy 
Rozliczeniowe. 

9.    Z usługi „Pakiet Internet dla Firm” moŜna korzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci 
Telekomunikacyjnej P4.  

 
Aktywowanie i dezaktywowanie usługi „Pakiet Internet dla Firm” 
 
10. Aby korzystać z usługi „Pakiet Internet dla Firm” Abonent powinien ją aktywować wykonując jedną z 

następujących czynności: 
a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*36*1# dla Pakiet 30MB lub *111*37*1# 

dla Pakiet 60MB.  
b. wybrać na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać odpowiednią opcję; 
c. zalogować się na stronie  Play 24 i wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi; 
d. zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta Play pod numer *502 i poprosić o aktywację usługi 

„Pakiet Internet dla Firm”.  
e. zlecić aktywowanie Usługi w punkcie sprzedaŜy Play  

11. Pierwszy Pakiet przyznawany jest w ciągu 24 godzin od momentu aktywacji. 
12. JeŜeli aktywacja Pakietu nastąpiła z trakcie Okresu Rozliczeniowego, liczba jednostek w Pakiecie 

przyznawana jest w ilości proporcjonalnej do liczby dni jaka pozostała do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 
13. W celu dezaktywacji usługi „Pakiet Internet dla Firm” Abonent powinien wykonać jedną z następujących 

czynności: 
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a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*36*2# dla Pakietu 30MB lub *111*37*2# 
b. wybrać na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać odpowiednią opcję; 
c. wejść do serwisu Play 24 na stronie WWW.moj.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w 

zakładce Usługi; 
d. zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta Play pod numer *502 i poprosić o dezaktywację usługi 

„Pakiet Internet dla Firm”. 
e. zlecić aktywowanie Usługi w punkcie sprzedaŜy Play 

14. Po dezaktywacji Pakietu Abonent moŜe dokonać ponownej aktywacji w kolejnym Okresie Rozliczeniowym 
następującym po Okresie Rozliczeniowym , w którym nastąpiła dezaktywacja Pakietu. 

 

Opłaty za korzystanie z usługi „Pakiet Internet dla Firm” w ramach oferty Promocyjnej 
 
15. Za przyznanie jednostek w ramach Pakietu pobierana jest kaŜdorazowo opłata abonamentowa naliczana z 

góry, zgodnie z Okresem Rozliczeniowym Abonenta i przedstawiana kaŜdorazowo na Rachunku 
Telekomunikacyjnym. 

16. Wysokość opłaty abonamentowej za jednostki w ramach Pakietu wynosi odpowiednio: 
 

Pakiet Internet dla Firm Wielkość Miesięczny Abonament  

Pakiet  30 MB 30 MB 
20 PLN 

(24,4 PLN z VAT) 

Pakiet  60 MB 60 MB 
40 PLN 

(48,8 PLN z VAT) 

 
 
17. Aktywacja i dezaktywacja usługi „Pakiet Internet dla Firm” za pośrednictwem krótkich kodów oraz strony  

www.moj.playmobile.pl  następuje bez dodatkowych opłat. 
 

Dodatkowe informacje 
 
18. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych 

dostępnych w Ofercie Firmowa. 
19. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Oferty Promocyjnej „Pakiet Internet dla Firm” w 

kaŜdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i 
obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianie niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie 
opublikowana na www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

20. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl 
21. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z duŜej litery naleŜy rozumieć 

zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 
sp. z o.o. dla Abonentów lub Cenniku Oferty Firmowa.   

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

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cennika Oferty Firmowa.  


