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Oferta Promocyjna Super Abonament Play z Zestawem Canal+ HD Play 
dla Abonentów 
obowiązuje od 31 sierpnia  2012r. do odwołania. 
 

I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 

1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do obecnych Abonentów oraz Abonentów ofert typu 
Mix (Abonentów Play Mix, Abonentów Nowy Mix w Play, Abonentów Mix, Abonentów Mix II oraz 
Abonentów Play Online na Kartę z modemem), którzy: 

 

a. korzystają juŜ z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 na podstawie Umowy 
zawartej na czas określony (Okres ZastrzeŜony) oraz, 

 
b. na dzień zawarcia Umowy w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, uiścili wszystkie wymagane 
naleŜności na rzecz P4 wynikające z Rachunków Telekomunikacyjnych, lub 

 
c. na dzień zawarcia Umowy utrzymają Okres waŜności połączeń wychodzących. 
 
d. zawrą z P4 Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas określony 24 miesięcy 

(Okres ZastrzeŜony)  
 
2. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest takŜe dla UŜytkowników korzystających z Usług 
Telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 przez co najmniej 3 miesiące i utrzymujących w dniu 
zawarcia Umowy na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej Okres waŜności połączeń 
wychodzących, którzy w okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej przejdą ze swoim 
Numerem MSISDN (numerem telefonu) na ofertę abonamentową i zawrą z P4 Umowę w formie 
pisemnej na czas określony (24 miesiące)  
 

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej nie przysługuje prawo do zakupu Telefonu po specjalnej 
cenie określonej w Cenniku Telefonów w Super Ofercie. 

 

II. Szczegóły Oferty Promocyjnej 

4. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent moŜe zawrzeć z P4 Umowę o świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych na czas określony 24 miesięcy (Okres ZastrzeŜony) w ramach Oferty 
FORMUŁA 4.0 lub LongPlay (Plan Cenowy II).  z jedną  z taryf wymienionych w tabeli nr 1 oraz 
umowę o świadczenie usługi telewizji cyfrowej z Canal+ Cyfrowy S.A : 

 
[Tabela nr 1] 

 

Dostępne Taryfy Wysokość Abonamentu Szczegóły 

LongPlay II 69 59 zł1 Punkt IV poniŜej 
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FORMUŁA 4.0  99 zł / 109 zł1 Punkt V poniŜej 
1 Kwoty Abonamentów prezentowane w powyŜszej tabeli uwzględniają wszystkie rabaty przyznane na podstawie 
niniejszej Oferty Promocyjnej. W przypadku Oferty Formuła 4.0 przedstawiono kwoty przy aktywacji i bez aktywacji 
e-Faktury. 

 
5. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent otrzymuje moŜliwość odbioru Zestawu 

Promocyjnego Canal+HD Play na warunkach opisanych poniŜej: 
 
a) W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zawiera umowę z Canal+ Cyfrowy S.A. w 

ramach akcji promocyjnej „Rabat Play” określonej w Aneksie do Umowy o Abonament 
(„Regulamin Promocji Canal+”), która uprawnia go do odbioru Zestawu Promocyjnego Canal+ 
HD Play („Pakiet Canal+”) bez ponoszenia Opłaty Uzupełniającej i Opłaty Miesięcznej  przez 
Okres Minimalny wynoszący 24 miesięcy (dalej jako „Umowa z Canal+”);  

b) Umowa z Canal+ zawierana jest w Punkcie SprzedaŜy P4, bezpośrednio po zawarciu Umowy o 
świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej i wymaga 
uiszczenia opłaty aktywacyjnej na rzecz Canal+ Cyfrowy S.A. w wysokości przewidzianej w 
Regulaminie Promocji Canal+; przy zawarciu Umowy z Canal+ P4 działa w imieniu i na rzecz 
Canal+ Cyfrowy S.A.; 

c) Regulamin Promocji Canal+ (lub inne wzorce umowne Canal+ Cyfrowy S.A.) określają zasady 
udostępnienia dekodera niezbędnego do korzystania z telewizji cyfrowej; do korzystania z 
usługi telewizji cyfrowej konieczne jest takŜe posiadanie anteny satelitarnej; 

d) MoŜliwość korzystania z Pakietu Canal+ bez obowiązku uiszczania Opłaty Uzupełniającej i 
Opłaty Miesięcznej na zasadach określonych w Regulaminie Promocji Canal+ uzaleŜniona jest 
od obowiązywania Umowy zawartej z P4 na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej oraz 
terminowego uiszczania płatności na rzecz P4 z tytułu tej Umowy;  

e) zgodnie z Regulaminem Promocji Canal+ Umowa z Canal+ ulega rozwiązaniu z chwilą 
rozwiązania Umowy zawartej z P4 na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej na skutek jej 
wypowiedzenia przez Abonenta lub przez P4 z winy Abonenta P4, z wyłączeniem sytuacji, w 
której: 

i) Abonent P4 ureguluje w całości i w terminie  naleŜności wobec P4 określone w 
Rachunkach Telekomunikacyjnych i/albo ewentualnych notach obciąŜeniowych (nota 
obciąŜeniowa moŜe dotyczyć kary umownej z tytułu rozwiązania Umowy przed 
upływem Okresu ZastrzeŜonego);  

ii) wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez Abonenta P4 
następuje w sytuacji, która zgodnie z przepisami prawa nie uprawnia P4 do Ŝądania 
zwrotu proporcjonalnej części ulgi przyznanej przy zawieraniu umowy; 

f) zgodnie z Regulaminem Promocji Canal+, Canal+ Cyfrowy S.A. będzie uprawniony do 
zawieszenia świadczenia usługi objętej Umową z Canal+ w przypadku zawieszenia 
świadczenia usług objętych Umową zawartą z P4 na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej 
zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
Abonentów oraz innych wzorców umownych P4; 

g) wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy z Canal+ przez Abonenta lub Canal+ Cyfrowy S.A. nie 
wpływa na waŜność Umowy zawartej z P4 na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej oraz na 
wysokość ulgi udzielonej Abonentowi przy zawieraniu Umowy; 
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h) moŜliwość korzystania z usługi telewizji cyfrowej na podstawie Umowy z Canal+ bez uiszczania 
Opłaty Uzupełniającej i Opłaty Miesięcznej przez Okres Minimalny wynoszący 24 miesiące 
wliczona jest w kwotę Abonamentu. 
 
 

III. Opłata aktywacyjna 

1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, opłata aktywacyjna uiszczana na rzecz P4 wynosi 49 zł. 
 

 

IV. Szczegóły taryfy LongPlay II 69 za 59 zł  

1. W ramach taryfy LongPlay II 69 za 59 zł Abonenci otrzymują korzyści opisane w Tabeli nr 2 poniŜej:  
 

 
 
 
 
 
 
 
[Tabela nr 2] 
 

L.p. Korzyść dla Abonenta Okres obowiązywania Szczegóły 

1 Promocyjny Pakietu Złotówek MNP w  
wysokości 90,50 zł 

Okres ZastrzeŜony i po 
przekształceniu Umowy w Umowę na 
czas nieokreślony  

pkt IV.2 
poniŜej 

2 Rabat na Abonament w wysokości 
14,49% (10 zł) 

Okres ZastrzeŜony i po 
przekształceniu Umowy w Umowę na 
czas nieokreślony 

pkt IV.3 
poniŜej 

3. Rabat na Abonament w wysokości 
50%  

Przez pierwsze 3 pełne Okresy 
Rozliczeniowe 

pkt IV.4 
poniŜej 

4. Usługa „Nieograniczone połączenia 
w Play” 

Okres ZastrzeŜony i po 
przekształceniu Umowy w Umowę na 
czas nieokreślony  

pkt IV.5 
poniŜej 

5 Usługa „Nielimitowane SMS-y do 
wszystkich sieci - promocja” 

Bezpłatny przez pierwsze 3 pełne 
Okres Rozliczeniowy, potem płatny 7 
zł1 

pkt IV.6 
poniŜej 

6. Promocyjny „Pakiet Internet 200 MB 
– promocja” 

Bezpłatny przez pierwszy pełny Okres 
Rozliczeniowy, potem płatny 7 zł1 

pkt IV.7 
poniŜej 

7. „Muzyka na czekanie” Bezpłatny przez pierwszy pełny Okres 
Rozliczeniowy, potem płatny 7 zł1 

pkt IV.8 
poniŜej 

1 Usługi Bezpłatne równieŜ przez pierwszy niepełny Okres Rozliczeniowy. Cena usług po dezaktywacji i ponownej aktywacji 
róŜni się od prezentowanej w tabeli (nie dotyczy Muzyki na czekanie). 
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2. Szczegóły przyznawania Promocyjnego Pakietu Złotówek MNP w wysokości 90,50 zł (pkt 1 tabeli nr 

2): 

a) Promocyjny pakiet złotówek MNP jest przyznawany Bezpłatnie, co oznacza, Ŝe opłata za pakiet 
jest zawarta w kwocie Abonamentu. 

b) Promocyjny pakiet złotówek MNP moŜe być wykorzystany na usługi podstawowe wymienione w 
Cenniku Oferty LongPlay (Plan Cenowy II) w Tabeli nr 1.  

c) Promocyjny pakiet złotówek MNP jest przyznawany przez cały Okres ZastrzeŜony oraz po 

przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony.  

d) Promocyjny pakiet złotówek MNP jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego 

Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 

e) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym promocyjny pakiet złotówek MNP jest 

przyznawany pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia kalendarzowego następującego 

po dniu, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN. Liczba złotówek w promocyjnym 

pakiecie złotówek jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu 

Rozliczeniowego. 

f) Jednostki rozliczeniowe przyznane w ramach promocyjnego pakietu złotówek MNP łączą się z 

jednostkami rozliczeniowymi pochodzącymi z Pakietu Złotówek przyznawanego w ramach 

Abonamentu. Wykorzystanie jednostek rozliczeniowych przyznanych w ramach promocyjnego 

pakietu złotówek oraz Pakietu Złotówek jest równoległe. 

g) Aby sprawdzić stan złotówek w promocyjnym pakiecie złotówek MNP naleŜy wybrać i 

zatwierdzić krótki, kod *101# na klawiaturze telefonu. Wpisując powyŜszy kod Abonent otrzyma 

informację dotyczącą stanu liczby złotówek  pochodzących z promocyjnego pakietu złotówek 

oraz Pakietu Złotówek, przyznawanego w ramach Oferty LongPlay (Plan Cenowy II).  

h) Niewykorzystane jednostki z promocyjnego pakietu złotówek MNP nie przechodzą na kolejny 

Okres Rozliczeniowy. 

i) Po wykorzystaniu promocyjnego pakietu złotówek MNP oraz Pakietu Złotówek przyznawanego 

w ramach Abonamentu, opłaty za usługi podstawowe będą naliczane zgodnie z Cennikiem 

Oferty LongPlay (Plan Cenowy II). 
 

3. Szczegóły przyznawania rabatu na Abonament w wysokości 10 zł (pkt 2 tabeli nr 2):  

a) W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja Numeru 

MSISDN (numeru telefonu), kwota Abonamentu naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni 

pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego i pomniejszona o rabat naliczony 

proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

b) Rabat na Abonament jest przyznawany przez cały Okres ZastrzeŜony oraz po przekształceniu 

Umowy w Umowę na czas nieokreślony.  

c) Przyznawany rabaty dotyczy tylko opłaty za Abonament. Wszystkie opłaty poza Abonamentem 

będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty LongPlay (Plan Cenowy II).  
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d) Przyznany rabat nie wpływa na Pakiet Złotówek w Abonamencie, który jest przyznawany na 

zasadach opisanych w Cenniku Oferty LongPlay (Plan Cenowy II). 
 

4. Szczegóły przyznawania rabatu 50% na abonament (pkt. 3 tabeli nr 2) 

 
a) Rabat na Abonament jest przyznawany przez trzy pierwsze pełne Okresy Rozliczeniowe. 
b) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja Numeru 

MSISDN (numeru  telefonu), który został przeniesiony do Sieci Telekomunikacyjnej P4 od 
innego operatora, do ostatniego dnia pierwszego niepełnego Okresu Rozliczeniowego, Abonent 
otrzymuje rabat w wysokości 50 % wartości Abonamentu naliczonego proporcjonalnie do liczby 
dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

c) Po upływie trzech pierwszych pełnych Okresów Rozliczeniowych Abonament będzie naliczany 
odpowiednio dla wybranego Abonamentu.   

d) Rabat 50% na Abonament jest zawsze naliczany w drugiej kolejności, po rabacie, o którym 
mowa w pkt. IV.3 powyŜej, przyznawanym w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej. 

e) Przyznany rabat nie wpływa na Pakiet Złotówek w Abonamencie, który jest przyznawany na  
zasadach opisanych w Cenniku Oferty LongPlay (Plan Cenowy II) . 

 
5. Szczegóły przyznawania promocyjnej usługi „Nieograniczone połączenia w Play” (pkt. 4 tabeli nr 2): 

 
a) W ramach usługi „Nieograniczone połączenia w Play” przyznawany jest pakiet minut w 

wysokości 44 640 minut, które mogą być wykorzystane na krajowe połączenia głosowe i wideo 
(„połączenia”) realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4 na dowolnie wybrane Numery 
MSISDN w Sieci Telekomunikacyjnej P4. 

b) Bezpłatne korzystanie z usługi oznacza, Ŝe korzystanie z usługi zawarte jest w kwocie 

Abonamentu. 

c) Minuty w ramach usługi „Nieograniczone połączenia w Play” są przyznawane Bezpłatnie  

przez cały Okres ZastrzeŜony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony.  

d) Minuty w ramach usługi „Nieograniczone połączenia w Play” są przyznawane 

pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 

00:00 a 01:00. 

e) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym minuty w ramach usługi „Nieograniczone 

połączenia w Play” są przyznawane pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia 

kalendarzowego następującego po dniu, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN. 

Liczba minut w ramach usługi „Nieograniczone połączenia w Play” jest proporcjonalna do liczby 

dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 
f) Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty z usługi nie przechodzą na kolejne 

Okresy Rozliczeniowe. 
 

6. Szczegóły przyznawania usługi „Nielimitowane SMSy do wszystkich sieci – promocja” (pkt 5 tabeli 

nr 2) 
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a) Usługa „Nielimitowane SMSy do wszystkich sieci – promocja” przyznawana jest Bezpłatnie 
przez pierwszy niepełny i trzy następujące po nim pełne Okresy Rozliczeniowe. 

b) W ramach usługi „Nielimitowane SMSy do wszystkich sieci – promocja” Abonent moŜe 
Bezpłatnie wysyłać z Sieci Telekomunikacyjnej P4 dowolną liczbę krajowych wiadomości SMS 
na krajowe numery komórkowe . 

c) Bezpłatne korzystanie z usługi oznacza, Ŝe opłata za usługę zawarta jest w kwocie 

Abonamentu. 

d) Usługa jest przyznawana pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego, 

pomiędzy godziną 00:00 a 01:00, co oznacza, Ŝe do 00:00 do czasu jej przyznania opłaty za 

wiadomości SMS są naliczane zgodnie z Cennikiem LongPlay (Plan Cenowy II). 

e) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym, usługa aktywowana jest  pomiędzy godziną 

00:00 a 01:00 pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu, w którym nastąpiła 

aktywacja Numeru MSISDN. 

f) W przypadku, gdy w trzecim pełnym Okresie Rozliczeniowym Abonent nie zgłosi 

dyspozycji  dezaktywacji usługi zgodnie z pkt IV.6 lit. h) poniŜej, usługa “Nielimitowane SMSy 

do wszystkich sieci - promocja” będzie aktywna przez kolejne Okresy Rozliczeniowe, z 

zastrzeŜeniem, Ŝe za przyznanie usługi na kaŜdy kolejny Okres Rozliczeniowy pobierana 

będzie promocyjna opłata abonamentowa w wysokości 7 zł, kaŜdorazowo wyszczególniona 

na Rachunku Telekomunikacyjnym. 

g) Abonent, który dokona dezaktywacji usługi będzie mógł dokonać ponownej jej aktywacji na 

zasadach w Regulaminie Usługi „Nielimitowane SMSy do wszystkich sieci” i za opłatą 

abonamentową w wysokości 10 zł.   
h) Abonent moŜe w dowolnym momencie zgłosić dyspozycję dezaktywacji usługi “Nielimitowane 

SMSy do wszystkich sieci - promocja” poprzez: 

 
i. wybranie i zatwierdzenie na klawiaturze telefonu skróconego kodu: *111*255*2#, LUB 
ii. po zalogowaniu się na portal www.24.play.pl i wybranie odpowiedniej opcji w zakładce 

Usługi.   

 

i) Dezaktywacja następuje z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent zgłosił 

dyspozycję dezaktywacji, o ile dyspozycja została zgłoszona do godziny 17:00 ostatniego dnia 

danego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku zgłoszenia dyspozycji dezaktywacji po godzinie 

17:00 ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, P4 zastrzega, Ŝe dezaktywacja moŜe nastąpić 

z początkiem drugiego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w 

którym Abonent zgłosił dyspozycję dezaktywacji. 
 

7. Szczegóły przyznawania promocyjnego  pakietu „Pakiet Internet 200 MB – promocja” (pkt 6 tabeli nr 

2): 

 
a) Aktywowany Pakiet przez pierwszy niepełny i następujący po nim pełny Okres Rozliczeniowy 

będzie Bezpłatny, co oznacza, Ŝe opłata za korzystanie z Pakietu w tym okresie będzie zawarta 
w  kwocie Abonamentu. 
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b) Limit transferu danych, który zostaje przyznany w ramach Pakietu moŜe zostać wykorzystany 
na transmisję danych poprzez APN Internet. 

c) Aktywacja Pakietu Internet następuje między 00:00 a 01:00 dnia następnego po aktywacji 
Numeru MSISDN (numeru telefonu) w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej. 

d) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym jednostki w Pakiecie są naliczane 
proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

e) Transfer danych w ramach Pakietu jest rozliczany co 100 kB w Ofercie LongPlay (Plan Cenowy 
II) co oznacza, Ŝe jednostki są pobierane z Pakietu przy kaŜdej rozpoczętej transmisji 100 kB. 

f) Aby sprawdzić stan środków w ramach Pakietu naleŜy wybrać i zatwierdzić krótki kod *107# na 

klawiaturze telefonu. Wpisując powyŜszy kod Abonent otrzyma informację dotyczącą stanu 

środków pochodzących z promocyjnego pakietu „Pakiet Internet - promocja” przyznanego w 

ramach niniejszej Oferty Promocyjnej oraz innych Pakietów Internet jeŜeli są one aktywowane/ 

dostępne. 
g) Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z Pakietu nie przechodzą na 

kolejne Okresy Rozliczeniowe. 
h) Po wykorzystaniu pakietu, w danym Okresie Rozliczeniowym prędkość transmisji danych ulega 

istotnemu zmniejszeniu.  
i) Korzystanie z transmisji danych po wykorzystaniu pakietu jest Bezpłatne, co oznacza, Ŝe opłata 

za korzystanie z transmisji danych zawarta jest w kwocie Abonamentu. 
j) Aby przywrócić parametry techniczne transmisji danych w bieŜącym Okresie Rozliczeniowym 

naleŜy aktywować pakiet internet NON STOP 50 MB za 5 zł. Po aktywacji pakietu prędkość 
transmisji danych zostanie przywrócona w ciągu 24 h, zgodnie z postanowieniami zawartymi w 
Regulaminie Usługi „Pakiet Internet”. 

k) Abonent moŜe zlecić dezaktywację Pakietu na zasadach opisanych w pkt IV.7. lit n) niniejszej 
Oferty Promocyjnej. 

l) Po zakończeniu pierwszego pełnego Okresu Rozliczeniowego, jeŜeli nie została zlecona 
dezaktywacja zgodnie z pkt IV.7 lit. n) niniejszej Oferty Promocyjnej, Pakiet będzie dalej 
aktywny oraz będzie naliczana opłata abonamentowa w wysokości 7 zł. 

m) Po dezaktywacji Pakietu Abonent ma moŜliwość aktywacji pakietu 200 MB w cenie 9 zł, na 
zasadach opisanych w Regulaminie Usługi „Pakiet Internet ”.  

n) Aby dezaktywować Pakiet naleŜy wykonać jedną z następujących czynności: 
 

i wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod odpowiedni dla Pakietu zgodnie z Tabelą 
poniŜej: 
 
 

Pakiet Kod 

200 MB *111*157*2# 
 

ii. zalogować się na stronie Internetowej www.24.play.pl i wybrać odpowiednią opcję w   
    zakładce Usługi. 
 

o) Dezaktywacja pakietu następuje w ciągu 24 godzin od momentu wysłania dyspozycji 
dezaktywacji. Po dezaktywacji Abonent ma zablokowaną moŜliwości korzystania ze środków w 
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Pakiecie, które przepadają z końcem Okresu Rozliczeniowego. W przypadku aktywacji pakietu 
Internet na zasadach opisanych w Regulaminie Usługi ”Pakiet Internet”, jest przywrócona 
moŜliwość korzystania z zablokowanych środków.  

 
8. Szczegóły przyznawania promocyjnej usługi „Muzyka na czekanie” (pkt.7 tabeli nr 2): 

 
a) Usługa aktywowana jest przez P4 wraz z zawarciem Umowy z utworem wskazanym przez 

Operatora, a opłata za korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie Abonamentu.  
b) W przypadku, gdy w pierwszym pełnym Okresie Rozliczeniowym Abonent nie zgłosi 

dyspozycji dezaktywacji usługi zgodnie z lit. c) poniŜej, usługa pozostanie aktywna w 
kolejnych Okresach Rozliczeniowych z zastrzeŜeniem, iŜ za korzystanie z usługi pobierana 
będzie opłata abonamentowa w wysokości 2 zł, kaŜdorazowo uwidaczniana na Rachunku 
Telekomunikacyjnym. 

c) Abonent moŜe w dowolnym momencie zgłosić dyspozycję dezaktywacji usługi poprzez 
wybranie i zatwierdzenie na klawiaturze telefonu skróconego kodu: *111*19*2#.  

d) Dezaktywacja następuje zgodnie z regulaminem usługi „Muzyka na czekanie”. Po dezaktywacji 
Abonent moŜe ponownie aktywować usługę na zasadach opisanych w Regulaminie usługi 
„Muzyka na czekanie”. 

 

V. Szczegóły taryfy FORMUŁA 4.0 z Abonamentem za 99 zł / 109 zł  

 
1. Wysokości Abonamentu po uwzględnieniu rabatów opisanych w pkt V.3 oraz V.4 poniŜej oraz 

rabatu w wysokości 10 zł przyznawanego w przypadku aktywacji elektronicznej Faktury („e-
Faktura”) przedstawione są w Tabeli nr 3 poniŜej: 
 
[Tabela nr 3] 
 

 
Abonament z aktywowaną  

e-Fakturą 
Abonament bez aktywacji  

e-Faktury 

Wysokość 
Abonamentu 

99 zł 109 zł 

 

a) Z zastrzeŜeniem lit b) poniŜej, rabat na Abonament w wysokości 10 zł  jest przyznawany przez 
cały Okres ZastrzeŜony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony.  

b) Pierwszy rabat w wysokości 10 zł przyznawany jest w odniesieniu do sumy kwot 

Abonamentów za dwa pierwsze Okresy Rozliczeniowe, uwidocznionej na pierwszym 

Rachunku Telekomunikacyjnym 

c) Przyznawany rabat dotyczy tylko opłaty za Abonament. Wszystkie opłaty poza Abonamentem 

będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty FORMUŁA 4.0.  

d) Rabat na Abonament 10 zł  jest zawsze naliczany po rabacie na Abonament opisanym V.3 
niniejszej Oferty Promocyjnej. 
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e) W przypadku aktywacji elektronicznej faktury (e-Faktura) podczas trwania Umowy 

dodatkowy rabat nie zostanie naliczony przy kolejnym Okresie Rozliczeniowym, jeŜeli 

Abonent nie dokona aktywacji usługi maksimum pięć dni przed końcem Okresu 

Rozliczeniowego. 

f) W sytuacji aktywacji usługi po piątym dniu przed końcem Okresu Rozliczeniowego usługa e-

Faktura zostanie włączona, natomiast dodatkowy rabat 10 zł zostanie przyznany w kolejnym 

Okresie Rozliczeniowym. 

g) W przypadku rezygnacji z elektronicznej faktury, Klient traci prawo do korzystania z 

dodatkowego rabatu na abonament w wysokości 10 zł. Rabat zostanie odłączony w kolejnym 

Okresie Rozliczeniowym po Okresie Rozliczeniowym w którym nastąpiła dezaktywacja 

elektronicznej faktury. 

  
2. W ramach Abonamentu za 99 zł lub 109 zł Abonenci otrzymują korzyści opisane w Tabeli nr 4 

poniŜej:  

 
 
 
[Tabela nr 4] 
 

L.p. Korzyść dla Abonenta Okres obowiązywania Szczegóły 

1. Rabat na Abonament w wysokości 
25,15% (40 zł) 

Okres ZastrzeŜony i po 
przekształceniu Umowy w Umowę na 
czas nieokreślony  

pkt V.3 poniŜej 

2. Rabat na Abonament w wysokości 
10 zł 

Okres ZastrzeŜony i po 
przekształceniu Umowy w Umowę na 
czas nieokreślony 

pkt V.4 poniŜej 

3. Usługa „Nielimitowane połaczenia na 
numery stacjonarne – promocja” 

Bezpłatne przez pierwsze 3 pełne 
Okresy Rozliczeniowe, potem płatny 7 
zł1 

pkt V.5 poniŜej 

4. Promocyjny „Pakiet Internet 200 MB 
– promocja” 

Bezpłatny przez pierwszy pełny Okres 
Rozliczeniowy, potem płatny 7 zł1 

pkt V.6 poniŜej 

5. „Muzyka na czekanie”  Bezpłatna przez pierwszy pełny Okres 
Rozliczeniowy, potem płatna 2 zł1 

pkt V.7 poniŜej 

1 Usługi Bezpłatne równieŜ przez pierwszy niepełny Okres Rozliczeniowy. Cena usług po dezaktywacji i ponownej aktywacji 
róŜni się od prezentowanej w tabeli (nie dotyczy Muzyki na czekanie). 

 
 

3. Szczegóły przyznawania rabatu na Abonament w wysokości 25,15 % (40 zł) pkt 1 tabeli nr 4: 
 

a) W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja Numeru 

MSISDN (numeru telefonu), kwota Abonamentu naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni 

pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego i pomniejszona o rabat naliczony 

proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 
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b) Rabat na Abonament jest przyznawany przez cały Okres ZastrzeŜony oraz po przekształceniu 

Umowy w Umowę na czas nieokreślony.  

c) Przyznawany rabaty dotyczy tylko opłaty za Abonament. Wszystkie opłaty poza Abonamentem 

będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty FORMUŁA 4.0  

d) Rabat na Abonament w wysokości 25,15% (40 zł) jest zawsze naliczany w pierwszej kolejności. 
 
4. Szczegóły przyznawania rabatu na Abonament w wysokości 10 zł (pkt 2 tabeli nr 4): 

 

a) Z zastrzeŜeniem lit b) poniŜej, rabat na Abonament jest przyznawany przez cały Okres 

ZastrzeŜony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony.  

b) Pierwszy rabat w wysokości 10 zł przyznawany jest w odniesieniu do sumy kwot 

Abonamentów za dwa pierwsze Okresy Rozliczeniowe, uwidocznionej na pierwszym 

Rachunku Telekomunikacyjnym 

c) Przyznawany rabat dotyczy tylko opłaty za Abonament. Wszystkie opłaty poza Abonamentem 

będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty FORMUŁA 4.0.  

d) Rabat na Abonament 10 zł  jest zawsze naliczany po rabacie na Abonament opisanym w pkt 

V.3 niniejszej Oferty Promocyjnej. 
 
 
5. Szczegóły przyznawania usługi „Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne - promocja” (pkt 

3 tabeli nr 4): 
 
a) Usługa „Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne – promocja” przyznawana jest 

Bezpłatnie przez pierwszy niepełny i trzy następujące po nim pełne Okresy Rozliczeniowe. 
b) W ramach usługi „Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne – promocja” 

przyznawanych jest 44 640 minut, które Abonent moŜe wykorzystać na krajowe połączenia 
głosowe realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci 
Telekomunikacyjnej na numery stacjonarne. 

c) Minuty w ramach usługi „Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne - promocja” są 

przyznawane kaŜdego pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego, 

pomiędzy godziną 00:00 a 01:00, co oznacza, Ŝe od 00.00 do czasu przyznania jednostek na 

pakiet opłata za połączenia na numery stacjonarne jest naliczana zgodnie z Cennikiem 

FORMUŁA 4.0.  

d) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym minuty w ramach usługi „Nielimitowane 

połączenia na numery stacjonarne – promocja” są przyznawane pomiędzy godziną 00:00 

a 01:00 pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu, w którym nastąpiła 

aktywacja Numeru MSISDN. 

e) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym liczba jednostek w pakiecie minut jest 

przyznawana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu 

Rozliczeniowego. 

f) Korzystanie z usługi w pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym oraz przez trzy 

następujące po nim pełne Okresy Rozliczeniowe jest Bezpłatne. 
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g) W przypadku, gdy w trzecim pełnym Okresie Rozliczeniowym Abonent nie zgłosi 

dyspozycji dezaktywacji pakietu zgodnie z pkt V.5. lit i), i. poniŜej, pakiet “Nielimitowane 

połączenia na numery stacjonarne – promocja” będzie przyznawany z kaŜdym kolejnym 

Okresem Rozliczeniowym, z zastrzeŜeniem, Ŝe za przyznanie pakietu minut pobierana będzie 

opłata abonamentowa w wysokości 7 zł kaŜdorazowo wyszczególniona na Rachunku 

Telekomunikacyjnym. 

h) Abonent, który dokona dezaktywacji usługi „Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne – 

promocja” będzie mógł w kaŜdym momencie dokonać ponownej jej aktywacji. W takim 

przypadku opłata abonamentowa za korzystanie z usługi będzie wynosiła 10 zł, zgodnie z 

Regulaminem usługi „Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne”. 
i) Abonent moŜe w dowolnym momencie zgłosić dyspozycję dezaktywacji pakietu “Nielimitowane 

połączenia na numery stacjonarne – promocja” poprzez: 

 
i. wybranie i zatwierdzenie na klawiaturze telefonu skróconego kodu: *111*256*2#, LUB 
ii. po zalogowaniu się na portal www.24.play.pl i wybranie odpowiedniej opcji w zakładce 

Usługi.   

 

j) Dezaktywacja następuje z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent zgłosił 

dyspozycję dezaktywacji, o ile dyspozycja została zgłoszona do godziny 17:00 ostatniego dnia 

danego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku zgłoszenia dyspozycji dezaktywacji po godzinie 

17:00 ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, P4 zastrzega, Ŝe dezaktywacja moŜe nastąpić 

z początkiem drugiego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w 

którym Abonent zgłosił dyspozycję dezaktywacji. 
 

6. Szczegóły przyznawania promocyjnego  pakietu „Pakiet Internet 200 MB – promocja” ( pkt 4 tabeli 
nr 4): 

 
a) Aktywowany Pakiet przez pierwszy niepełny i następujący po nim pełny Okres 

Rozliczeniowy będzie Bezpłatny, co oznacza, Ŝe opłata za korzystanie z Pakietu w tym 
okresie będzie zawarta w  kwocie Abonamentu. 

b) Limit transferu danych, który zostaje przyznany w ramach Pakietu moŜe zostać 
wykorzystany na transmisje danych poprzez APN Internet. 

c) Aktywacja Pakietu Internet następuje między 00:00 a 01:00 dnia następnego po 
aktywacji Numeru MSISDN (numeru telefonu) w ramach niniejszej Oferty 
Promocyjnej. 

d) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym jednostki w Pakiecie są naliczane 
proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

e) Transfer danych w ramach Pakietu jest rozliczany co 100 kB w Ofercie FORMUŁA 4.0, co 
oznacza, Ŝe jednostki są pobierane z Pakietu przy kaŜdej rozpoczętej transmisji 100 kB. 

f) Aby sprawdzić stan środków w ramach Pakietu naleŜy wybrać i zatwierdzić krótki kod *107# 

na klawiaturze telefonu. Wpisując powyŜszy kod Abonent otrzyma informację dotyczącą 

stanu środków pochodzących z promocyjnego „Pakiet Internet - promocja” przyznanego w 
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ramach niniejszej Oferty Promocyjnej oraz innych Pakietów Internet jeŜeli są one 

aktywowane/ dostępne. 
g) Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z Pakietu nie przechodzą na 

kolejne Okresy Rozliczeniowe. 
h) Po wykorzystaniu pakietu, w danym Okresie Rozliczeniowym prędkość transmisji danych 

ulega istotnemu zmniejszeniu.  
i) Korzystanie z transmisji danych po wykorzystaniu pakietu jest Bezpłatne, co oznacza, Ŝe 

opłata za korzystanie z transmisji danych zawarta jest w kwocie Abonamentu. 
j) Aby przywrócić parametry techniczne transmisji danych w bieŜącym Okresie 

Rozliczeniowym naleŜy aktywować pakiet internet NON STOP 50 MB za 5 zł. Po aktywacji 
pakietu prędkość transmisji danych zostanie przywrócona w ciągu 24 h, zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w Regulaminie Usługi „Pakiet Internet”. 

k) Abonent moŜe zlecić dezaktywację Pakietu na zasadach opisanych w pkt V.6 lit. n) 
niniejszej Oferty Promocyjnej. 

l) JeŜeli po zakończeniu pierwszego pełnego Okresu Rozliczeniowego nie została 
zlecona dezaktywacja zgodnie z pkt V.6 lit. n) niniejszej Oferty Promocyjnej, Pakiet będzie 
dalej aktywny oraz będzie naliczana opłata abonamentowa w wysokości 7 zł. 

m) Po dezaktywacji Pakietu Abonent ma moŜliwość aktywacji pakietu 200 MB w cenie 9 zł, na 
zasadach opisanych w Regulaminie Usługi „Pakiet Internet ”.  

n) Aby dezaktywować Pakiet naleŜy wykonać jedną z następujących czynności: 
 

i. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod odpowiedni dla Pakietu zgodnie z 
Tabelą poniŜej: 

 
 

Pakiet Kod 

200 MB *111*157*2# 
 

ii zalogować się na stronie Internetowej www.24.play.pl i wybrać odpowiednią opcję 
w  zakładce Usługi. 

 
o) Dezaktywacja pakietu następuje w ciągu 24 godzin od momentu wysłania dyspozycji 

dezaktywacji. Po dezaktywacji Abonent ma zablokowaną moŜliwości korzystania ze 
środków w Pakiecie, które przepadają z końcem Okresu Rozliczeniowego. W przypadku 
aktywacji pakietu Internet na zasadach opisanych w Regulaminie Usługi ”Pakiet Internet”, 
jest przywrócona moŜliwość korzystania z zablokowanych środków.  
 

7. Szczegóły przyznawania promocyjnej usługi „Muzyka na czekanie”, o której mowa w pkt. 5 tabeli nr 
4: 
 
a) Usługa aktywowana jest przez P4 wraz z zawarciem Umowy z utworem wskazanym przez 

Operatora, a opłata za korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie Abonamentu.  
b) W przypadku, gdy w pierwszym pełnym Okresie Rozliczeniowym Abonent nie zgłosi 

dyspozycji dezaktywacji usługi zgodnie z lit. c) poniŜej, usługa pozostanie aktywna w 
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kolejnych Okresach Rozliczeniowych z zastrzeŜeniem, iŜ za korzystanie z usługi pobierana 
będzie opłata abonamentowa w wysokości 2 zł, kaŜdorazowo uwidaczniana na Rachunku 
Telekomunikacyjnym. 

c) Abonent moŜe w dowolnym momencie zgłosić dyspozycję dezaktywacji usługi poprzez 
wybranie i zatwierdzenie na klawiaturze telefonu skróconego kodu: *111*19*2#.  

d) Dezaktywacja następuje zgodnie z regulaminem usługi „Muzyka na czekanie”. Po dezaktywacji 
Abonent moŜe ponownie aktywować usługę na zadach opisanych w Regulaminie usługi 
„Muzyka na czekanie”. 

 

 

VI. Szczegóły procesu przenoszenia numeru (MNP)  

 

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby, które przenoszą swój numer telefonu z 
innej sieci do Sieci Telekomunikacyjnej P4 (i spełniają warunki określone w pkt 1 i pkt 2 powyŜej) 
na zasadach określonych w opcji dwuwizytowej lub opcji jednowizytowej). 

2. W przypadku osób, które jednocześnie (opcja jednowizytowa) złoŜą wniosek o przeniesienie 
numeru telefonu („Numer Telefonu”) od swojego dotychczasowego operatora do Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 i zawrą z P4 Umowę na czas określony 24 miesięcy (Okres ZastrzeŜony) 
w ramach Oferty FORMUŁA 4.0 lub w ramach Oferty LongPlay (Plan Cenowy II)  z 
uwzględnieniem niniejszej Oferty Promocyjnej, zastosowanie mają niŜej opisane zasady. 

3. Wraz z zawarciem Umowy, Abonentowi zostaje przydzielony Numer MSISDN, który jest numerem  
tymczasowym („Numer Tymczasowy”), a Usługi Telekomunikacyjne są świadczone na tym 
numerze w ramach tzw. taryfy tymczasowej („Taryfa Tymczasowa”) do czasu przeniesienia 
Numeru Telefonu do Sieci Telekomunikacyjnej P4. 

4. Od dnia przeniesienia Numeru Telefonu, Usługi Telekomunikacyjne są świadczone na Numerze 
Telefonu, który automatycznie staje się Numerem MSISDN w Sieci Telekomunikacyjnej P4. 

5. W ramach Taryfy Tymczasowej opłaty za usługi podstawowe naliczane są zgodnie z tabelą 
poniŜej, a opłaty za wszelkie pozostałe Usługi Telekomunikacyjne zgodnie z Cennikiem Oferty 
FORMUŁA 4.0. lub zgodnie z Cennikiem Oferty LongPlay (Plan Cenowy II) 
 

[Tabela nr 5] 
 

Lp. Usługa podstawowa 
Cena usług podstawowych 

dla Taryfy Tymczasowej 

1. 
 Krajowe połączenie głosowe do wszystkich krajowych 
operatorów komórkowych (naliczanie sekundowe) 

 0,39 zł / minuta  

2. 
Krajowy SMS do wszystkich krajowych operatorów 

komórkowych (SMS standardowy) 
0,15 zł / SMS 

3. 
Krajowy MMS do wszystkich krajowych operatorów 

komórkowych (MMS standardowy) 
0,15 zł / MMS  

4. 
Krajowe połączenie wideo do wszystkich krajowych 
operatorów komórkowych (naliczanie sekundowe) 

 0,39 zł / minuta  
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5. Transmisja danych  0,12 zł / 100 kB z VAT 

 
a) W ramach Taryfy Tymczasowej Abonent ponosi opłatę za przyłączenie Numeru MSISDN do 

Sieci Telekomunikacyjnej (opłata aktywacyjna), która będzie uwidoczniona na pierwszym 
Rachunku Telekomunikacyjnym, a opłaty, o których mowa w ust. e) powyŜej naliczane są 
zgodnie z rzeczywistym uŜyciem (w przypadku, gdy Abonent nie inicjuje połączeń, nie ponosi 
on Ŝadnych dodatkowych kosztów poza jednorazową opłatą aktywacyjną, o której mowa 
powyŜej). 

b) W przypadku gdy nie dojdzie do przeniesienia Numeru Telefonu w ciągu 90 dni od dnia 
zawarcia Umowy z przyczyn niezaleŜnych od P4, od 91 dnia, Usługi Telekomunikacyjne będą 
świadczone na Numerze Tymczasowym zgodnie z Cennikiem Oferty FORMUŁA 4.0 lub z 
Cennikiem Oferty LongPlay (Plan Cenowy II) z uwzględnieniem postanowień zawartych w 
niniejszym regulaminie. 

c) Okres, przez który Abonent korzysta z Taryfy Tymczasowej nie jest wliczany do okresu, na 
który została zawarta Umowa (Okres ZastrzeŜony). 

d) Przed upływem 90 dni od dnia zawarcia Umowy, bez przeniesienia Numeru Telefonu, 
Abonentowi nie przysługuje prawo do korzystania z innej taryfy niŜ Taryfa Tymczasowa. 

e) W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez P4 z przyczyn leŜących po 
stronie  Abonenta w okresie korzystania z Taryfy Tymczasowej, Operator jest uprawniony 
Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości ulgi przyznanej 
Abonentowi i pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy 
do dnia jej rozwiązania. 

  

 
VII.  Dodatkowe informacje 

 
1. Abonentom korzystającym z niniejszej Oferty Promocyjnej nie przysługuje prawo do zmiany 

Abonamentu oraz cesji przez cały Okres ZastrzeŜony. 
2. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba Ŝe inne Oferty 

Promocyjne stanowią inaczej.   
3. Niniejsza Oferta Promocyjna jest dostępna tylko w Punktach SprzedaŜy P4. 
4. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 

podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, Ŝe odwołanie nie wpłynie 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. 

5. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z duŜej litery naleŜy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty FORMUŁA 4, Cennika Oferty LongPlay 
(Plan Cenowy II), Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
Abonentów. Sformułowania „Opłata Uzupełniająca”, „Opłata Miesięczna” oraz Okres Minimalny 
naleŜy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Umowy o Abonament wydanym 
przez Canal+Cyfrowy S.A. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik 
Oferty FORMUŁA 4.0, Cennik Oferty LongPlay (Plan Cenowy II), Regulamin świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Regulamin usługi „Nielimitowane 



 

 
 
 
 
 
 
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 ZŁ 

15 
 

połączenia na numery stacjonarne”, Regulamin usługi „Pakiet Internet”, Regulamin „Muzyka na 
czekanie”. 

7. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a 
postanowieniami dokumentów wskazanych powyŜej postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej 
będą miały charakter nadrzędny. 

8. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się : 
a) nie generować sztucznego ruchu nie słuŜącego wymianie informacji, między innymi z 

wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących; 

b) nie uŜywać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;  
c) nie uŜywać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu 

„maszyna do maszyny” lub „maszyna do uŜytkownika”; 

d) nie uŜywać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;  
e) nie    uŜywać Karty SIM/USIM do rozsyłania duŜej ilości informacji o jednakowej treści lub treści 

podobnej, ale o jednakowym charakterze do osób lub grupy osób, w szczególności informacji 
przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku 
Abonenta, lub słuŜących 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 
dystrybucji połączeń telefonicznych lub 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, który zawarł Umowę jako konsument, postanowień 
określonych w pkt VII.8 lit. od a do f niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator wezwie Abonenta do 
zaprzestania naruszeń wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym 
upływie moŜe zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Abonenta, 
a następnie rozwiązać Umowę. 

10. W przypadku naruszenia przez Abonenta, który zawarł Umowę jako przedsiębiorca (przez 
przedsiębiorcę rozumie się 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) postanowień 
określonych w pkt VII.8 lit. od a do f niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator moŜe według własnego 
wyboru rozwiązać Umowę w kaŜdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez 
wcześniejszego uprzedzenia UŜytkownika) lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych 
bez odszkodowania dla Abonenta. 

11. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (zł) i zawierają 
podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. 

12. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl 


