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Oferta Promocyjna „Zestaw Startowy Play Fresh za 
1 zł”  w ramach oferty Play 
obowiązuje od 02.08.2010 roku do wyczerpania zapasów 
modyfikowany 20.07.2013 r. 

 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Zestaw Startowy Play Fresh za 
1 zł” w ramach oferty Play 
1) Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do osób, które otrzymają „Zestaw 
Startowy Play Fresh za 1 zł” zwany dalej „Zestawem Startowym”. Warunkiem 
otrzymania zestawu jest zawarcie Umowy w ofercie Abonamentowej lub typu mix. 
 
Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej 
2) W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent, który spełni warunki opisane 
w pkt. 1 i pkt. 2 niniejszego regulaminu, ma możliwość zakupu Zestawu 
Startowego Play Fresh z Pakietem Złotówek w wysokości 1 zł w cenie 1 zł. 
3) W ramach „Zestawu Startowego Play Fresh za 1 zł” Użytkownik może: 
a) korzystać z usługi „Nieograniczone rozmowy w Play” dla Oferty Play Fresh, w 
ramach której może wykonywać nieograniczoną ilość, krajowych połączeń 
głosowych i wideo z Sieci Telekomunikacyjnej P4 na dowolnie wybrane numery z 
Sieci Telekomunikacyjnej P4 przez 30 dni od dnia aktywacji „Zestawu Startowego 
za 1 zł” bez żadnych dodatkowych opłat oraz 
b) wykorzystać Pakiet Złotówek w wysokości 1 zł na krajowe połączenia głosowe, 
wideo, SMS i MMS do wszystkich sieci komórkowych w Polsce i na połączenia 
głosowe do sieci stacjonarnych w Polsce realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej 
P4 w przeciągu 30 dni od dnia aktywacji startera. 
4) Po upływie 30 dni korzystanie z Zestawu Startowego, ofert promocyjnych oraz 
usług jest możliwe na zasadach opisanych odpowiednio w regulaminach Ofert 
Promocyjnych, regulaminach usług lub w Cenniku Oferty Play Fresh. 
 
Informacje dodatkowe 
5) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty 
Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana 
warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. 
6) W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się: 
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a) „Nieograniczone rozmowy w Play” dla Oferty Play Fresh nie używać Karty 
SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych 
b) nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w 
szczególności ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do Użytkownika” 
c) nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku 
Denial of Service 
d) nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania 
ruchu, polegającego na masowym wykonywaniu połączeń, w szczególności w 
przypadku automatycznej dystrybucji połączeń lub automatycznej interaktywnej 
obsługi numeru wywołanego lub w przypadku integracji systemu 
telekomunikacyjnego i informatycznego Abonenta w celu obsługi tego ruchu 

e) nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do rozwiązań typu „call center” 
7) w przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień określonych w pkt 9 
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. 
8) Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych 
Ofert Promocyjnych chyba, że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią 
inaczej. 
9) Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej 
dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w 
Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
Abonentów, Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z 
o.o. dla Użytkowników lub w Cennikach Ofert Play. 
10) W sprawach nieuregulowanych niniejsza Ofertą Promocyjną mają 
zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz Cenniki Ofert 
Play. 
11) W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty 
Promocyjnej a postanowieniami Cenników Ofert Play, niniejsza Oferta Promocyjna 
będzie miała charakter nadrzędny. 
12) Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych 
polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano 
inaczej. 
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13) Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej 
www.playmobile.pl. 


