
 
 
 
 
Regulamin Oferty Promocyjnej 
„Pro śba o doładowanie” 
Obowiązuje od dnia 25.02.2009 do odwołania 
 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin  opisuje zasady korzystania  z usługi „Prośba o doładowanie” 

(zwanej dalej „Usługą Promocyjną”), z której korzystać mogą UŜytkownicy, 
Abonenci Play Mix, Abonenci Nowy Mix w Play oraz Abonenci Mix, zwani dalej 
łącznie „uŜytkownikami”.  

2. Usługa Promocyjna jest świadczona przez P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-
781), ul. Taśmowa 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000217207, kapitał zakładowy: 46.342.000,00  
złotych; NIP 951-21-20-007, zwaną dalej „P4”. 

3. Przed skorzystaniem z Usługi Promocyjnej kaŜdy UŜytkownik zobowiązany jest do 
zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.  

 
§ 2 

Informacja o Usłudze Promocyjnej  
 

1. W ramach Usługi Promocyjnej uŜytkownik moŜe wysłać informację z prośbą o 
zasilenie konta na dowolnie wybrany przez siebie numer w Sieci Telekomunikacyjnej 
P4 lub w innej krajowej sieci komórkowej. 

2. W celu wysłania informacji z prośbą o zasilenie konta naleŜy wybrać *122#, a 
następnie wpisać wybrany przez siebie numer (np: 791234567) i zatwierdzić zieloną 
słuchawką.  

3. JeŜeli informacja z prośbą o zasilenie konta zostanie wysłana do: 
a) Abonenta Sieci Telekomunikacyjnej P4, odbiorca takiej informacji zostanie 

poinformowany o moŜliwości zasilenia konta uŜytkownika z własnego 
Telefonu w ramach oferty promocyjnej „Doładowanie z telefonu numeru na 
kartę lub mix Play” w ramach której Abonent moŜe zasilić konto 
uŜytkownika kwotą od 10 do 100 złotych w zaokrągleniu do złotówki z 
miesięcznym limitem Doładowań równym 150 złotych.  

b) UŜytkownika Sieci Telekomunikacyjnej P4 lub na numer innej krajowej  
sieci komórkowej, odbiorca takiej informacji zostanie poinformowany o 
braku środków wraz z instrukcją gdzie moŜe zasilić konto UŜytkownika. 

4. W przypadku Abonentów Sieci Telekomunikacyjnej P4, kwota, którą zasilili konto 
uŜytkownika, będzie kaŜdorazowo uwidoczniona na Rachunku Telekomunikacyjnym. 

5. UŜytkownik moŜe skorzystać z Usługi promocyjnej nie więcej niŜ trzydzieści razy w 
ciągu doby. 

6. Stan konta moŜna sprawdzić przez wybranie numeru *101# i zatwierdzenie zieloną 
słuchawką. 

 



 
§ 3 

Opłaty 
 

Usługa Promocyjna jest Bezpłatna, co oznacza, Ŝe opłata za korzystanie z Usługi 
Promocyjnej zawarta jest w kwocie Doładowania.  

§ 4 
Zakres świadczonej Usługi Promocyjnej 

 
1) P4 świadczy Usługę Promocyjną w zakresie istniejących moŜliwości technicznych. 
2) Wysłanie informacji z prośbą o doładowanie nie skutkuje automatycznym 

Doładowaniem konta. 
3) P4 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie świadczonej Usługi 

Promocyjnej w miarę pojawiania się nowych moŜliwości technicznych . 
4) P4 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, które moŜe ponieść Abonent 

oraz uŜytkownik w wyniku nieodpowiedniego korzystania z Usługi Promocyjnej w 
tym błędne wpisanie przez Abonenta numeru telefonu zasilanego lub/i kwoty 
Doładowania, oraz za niezachowanie środków bezpieczeństwa, w szczególności, w 
przypadku kradzieŜy lub zagubienia Karty SIM/USIM. 

5) Doładowanie konta jest realizowane w ciągu 24 godzin od daty zlecenia.  
 
 

§ 5  
Postanowienia końcowe 

 
1. W kwestiach nie uregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają 

odpowiednio Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. 
dla Abonentów, Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z 
o.o. dla UŜytkowników, Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 
P4 Sp. z o.o. dla Abonentów Play Mix, Regulamin świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play, 
Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla 
Abonentów Mix oraz cenników ofert i warunków Ofert Promocyjnych, z których 
korzysta Abonent lub uŜytkownik. 

2. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszego Regulaminu duŜą literą 
naleŜy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w dokumentach wymienionych w § 5 
pkt 1 powyŜej, chyba Ŝe niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 

3. P4 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Regulaminu, 
bez podawania przyczyn. Informacje o zmianie lub odwołaniu niniejszego 
Regulaminu będą podane do wiadomości na stronie internetowej www.playmobile.pl 
ze stosownym wyprzedzeniem. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.02.2009 do odwołania. 
 
 
 
 


