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Regulamin oferty promocyjnej  
„Pakiet SMS / Pakiet Danych - Telemetryczna”  
obowiązuje od 9 kwietnia 2010 r. do odwołania 
 
Ogólne warunki Oferty Promocyjnej 
 

1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla do osób będących przedsiębiorcami (osoby 
fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące 
działalność gospodarczą oraz inne podmioty posiadające numer REGON), które w okresie od 9 
kwietnia 2010r. do odwołania zawrą Umowę w ramach Oferty Telemetryczna.  

2. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej, w okresie obowiązywania niniejszej Oferty naleŜy 
    aktywować jedną z usług: „Taryfa telemetryczna – miesięczny pakiet 100 SMS w sieci P4”, „Taryfa 
    telemetryczna – miesięczny pakiet 10MB w kraju”, „Taryfa telemetryczna – miesięczny pakiet 100 
    MB w sieci P4, zwanymi dalej „Pakietami” na zasadach opisanych poniŜej. 

 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Pakiet SMS / Pakiet Danych - Telemetryczna” 
 

3.   W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent moŜe aktywować na zasadach opisanych 
w pkt. 12 niniejszej Oferty Promocyjnej następujące Pakiety:  

a. „Taryfa telemetryczna – miesięczny pakiet 100 SMS w sieci P4”, 
b. „Taryfa telemetryczna – miesięczny pakiet 10 MB w kraju”, 
c. „Taryfa telemetryczna – miesięczny pakiet 100 MB w sieci P4”,  

 i otrzymuje odpowiednio: 
a. 100 sztuk SMS w sieci P4, 
b. 10 MB w kraju, 
c. 100 MB w sieci P4, 

         w zaleŜności od aktywowanego Pakietu. 
4.   W ramach aktywowanego Pakietu „Taryfa telemetryczna – miesięczny pakiet 100 SMS w sieci P4” 

Abonent moŜe wysyłać 100 wiadomości SMS w sieci P4.  
5.   Przyznane w ramach Pakietu „Taryfa telemetryczna – miesięczny pakiet 100 SMS w sieci P4” 

SMS-y mogą być wysyłane tylko z Sieci Telekomunikacyjnej P4 do Sieci Telekomunikacyjnej P4, 
z wyłączeniem numerów specjalnych zawartych w Cenniku Oferty Firmowa. 

6.   Abonent moŜe mieć aktywny w tym samym czasie tylko jeden Pakiet kaŜdego rodzaju, czyli w tym 
samym czasie moŜe mieć aktywny: „Taryfa telemetryczna – miesięczny pakiet 100 SMS w sieci 
P4” i „Taryfa telemetryczna – miesięczny pakiet 10 MB w kraju” i „Taryfa telemetryczna – 
miesięczny pakiet 100 MB w sieci P4”, ale nie moŜe mieć aktywnych na raz dwóch Pakietów o tej 
samej wielkości w tym samym czasie. 

7.   SMS-y i paczka danych w ramach aktywowanego Pakietu są waŜne do końca Okresu 
Rozliczeniowego, w którym Pakiet został aktywowany. 

8.   Po wykorzystaniu SMS-ów lub danych, przyznanych w ramach Pakietu w danym Okresie 
Rozliczeniowym, opłata za kolejne wiadomości SMS i kolejną transmisję danych, będzie naliczana 
zgodnie  z Cennikiem Oferty Telemetryczna.  

9.   JeŜeli Abonent nie dokona dezaktywacji usługi „Pakiet SMS / Pakiet Danych – Telemetryczna” w 
danym Okresie Rozliczeniowym, zgodnie z pkt 15 niniejszej Oferty Promocyjnej, Pakiet będzie 
odnawiany kaŜdego pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego pomiędzy 
godziną  00:00 a 01.00 i pobierana będzie opłata abonamentowa zgodnie z pkt 18 niniejszej Oferty 
Promocyjnej. 

10. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym SMS-y lub dane przyznane w ramach Pakietu 
nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 
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Aktywowanie i dezaktywowanie usługi „Pakiet SMS / Pakiet Danych - Telemetryczna” 
 

11. Aby korzystać z usługi „Pakiet SMS / Pakiet Danych - Telemetryczna” Abonent powinien ją 
              aktywować wykonując jedną z następujących czynności: 

a. zalogować się na stronie  Play 24 i wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi; 
b. zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta Play pod numer *600 lub +48790600600 i 

poprosić o aktywację usługi „Pakiet SMS / Pakiet Danych - Telemetryczna”; 
c. zlecić aktywację Usługi w punkcie sprzedaŜy sieci Play  

12. Pierwszy Pakiet przyznawany jest w ciągu 24 godzin od momentu aktywacji. 
13. JeŜeli aktywacja Pakietu nastąpiła w trakcie Okresu Rozliczeniowego, liczba SMS lub ilość danych 

w Pakiecie przyznawana jest w ilości proporcjonalnej do liczby dni jaka pozostała do końca tego 
Okresu Rozliczeniowego. 

14. W celu dezaktywacji usługi „Pakiet SMS / Pakiet Danych - Telemetryczna” Abonent powinien 
wykonać jedną z następujących czynności: 

a. wejść do serwisu Play 24 na stronie WWW.moj.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję 
w zakładce Usługi; 

b. zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta Play pod numer *600 lub +48790600600  
i poprosić o dezaktywację usługi „Pakiet SMS / Pakiet Danych - Telemetryczna”; 

c. zlecić aktywację Usługi w punkcie sprzedaŜy Sieci Play  
15. Po dezaktywacji Pakietu Abonent moŜe dokonać ponownej aktywacji w kolejnym Okresie 

Rozliczeniowym następującym po Okresie Rozliczeniowym , w którym nastąpiła dezaktywacja 
Pakietu. 

16. Dezaktywacja usługi następuje z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym wykonano jedną z 
czynności opisanych w pkt 14 niniejszego regulaminu, pod warunkiem, Ŝe czynności dokonano do 
godziny 23:00 ostatniego dnia danego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku gdy czynności 
dokonano po godzinie 23:00 ostatniego dnia danego Okresu Rozliczeniowego dezaktywacja usługi 
następuje pierwszego dnia kolejnego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie 
Rozliczeniowym, w którym dokonano czynności dezaktywacji. 

 

Opłaty za korzystanie z usługi „Pakiet SMS / Pakiet Danych - Telemetryczna” w ramach 
oferty Promocyjnej 

 
17. Za przyznanie wiadomości SMS lub ilości transferu danych w ramach Pakietu pobierana jest 

kaŜdorazowo opłata abonamentowa zgodnie z tabelą poniŜej,  naliczana z góry, zgodnie z Okresem 
Rozliczeniowym Abonenta i przedstawiana kaŜdorazowo na Rachunku Telekomunikacyjnym. 

18. W przypadku gdy aktywacja Pakietu nastąpiła w trakcie Okresu Rozliczeniowego opłata 
abonamentowa, o której mowa powyŜej naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do 
końca tego Okresu Rozliczeniowego.  

19. Wysokość opłaty abonamentowej za wiadomości SMS lub ilość transferu danych w ramach Pakietu 
wynosi odpowiednio: 
 

Pakiet
Liczba SMS lub ilość 

transferu danych
Miesięczny Abonament 

5 PLN

(6,10 PLN z VAT)

10 PLN

(12,20 PLN z VAT)

10 PLN

(12,20 PLN z VAT)

Taryfa telemetryczna – miesięczny 
pakiet 10 MB w kraju

Taryfa telemetryczna – miesięczny 
pakiet 100 MB w sieci P4

10 MB

100 MB

Taryfa telemetryczna – miesięczny 
pakiet 100 SMS w sieci P4

100 SMS
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20. Aktywacja i dezaktywacja usługi „Pakiet SMS / Paczka Danych - Telemetryczna” za 

pośrednictwem krótkich kodów oraz strony  www.moj.playmobile.pl  następuje bez dodatkowych 
opłat. 

 
 

Dodatkowe informacje 
 

21. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert 
Promocyjnych dostępnych w Ofercie Telemetryczna. 

22. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Promocyjnej „Pakiet SMS / Pakiet Danych - 
Telemetryczna” w kaŜdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeŜeniem, iŜ odwołanie nie 
wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. 

23. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl 
24. 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 , Cenniku Oferty Telemetryczna.  

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

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną mają zastosowanie postanowienia 
Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz  
Cennik Oferty Telemetryczna.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU ZASTRZEśONE 
 


