
 

 

 

 

 

 

 

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 PLN 

1 
 

Regulamin Usługi „Pakiety Internet” 

w ramach oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) 

obowiązuje od 12.04.2011r. do odwołania 

 
 
Jak skorzystać z Usługi 

1. Z usługi „Pakiety Internet” (zwanej dalej „usługą”) mogą korzystać Abonenci Mix II korzystający 

z Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) z wyłączeniem Abonentów Mix II korzystających z 

Oferty Play MIXtura All Inclusive  (Plan Cenowy III). 

2. Pakiety nie są dostępne w Planie Taryfowym Play MIXtura III 15. 

3.  Aby skorzystać z usługi, należy w okresie od 12 kwietnia 2011 r. aktywować usługę na 

zasadach opisanych poniżej. 

 

Szczegóły dotyczące Usługi 

4. W ramach usługi Abonent Mix II otrzymuje określony limit na transfer danych do wykorzystania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4, przy 

wykorzystaniu ustawień APN Internet lub APN WAP. 

5. W ramach Usługi dostępne są cztery limity transferu danych zwane dalej „pakietami”: 

a. 100 MB 

b. 200 MB 

c. 500 MB 

d. 1 GB 

6. Abonent w ramach usługi może mieć aktywny tylko jeden pakiet danego rozmiaru w tym samym 

czasie. Możliwe jest natomiast jednoczesne posiadanie kilku pakietów o różnych rozmiarach. 

Środki przyznawane w ramach poszczególnych pakietów sumują się. 

7. Pakiet jest jednorazowy i ważny 30 dni od momentu aktywacji. 

8. Niewykorzystane w danym Okresie jednostki z pakietu nie przechodzą na kolejne miesiące 

kalendarzowe. 
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9.  Rozliczanie jednostek w ramach pakietu jest dokonywane co 100 kB (za każde rozpoczęte 100 

kB transmisji danych). 

10. W przypadku przekroczenia Okresu ważności połączeń wychodzących, w okresie ważności 

pakietu, korzystanie z pakietu będzie możliwe po Doładowaniu, pod warunkiem że zostanie ono 

dokonane przez Abonenta Mix II w okresie ważności dodatkowego pakietu. 

 

Opłaty za korzystanie z Usługi 

11. Za przyznanie jednostek w ramach Pakietu pobierana jest stała opłata abonamentowa w 

wysokości uzależnionej od limitu transferu danych w danym pakiecie i wynosi odpowiednio: 

a. 7 PLN dla pakietu 100 MB 

b. 9 PLN dla pakietu 200 MB 

c. 15 PLN dla pakietu 500 MB 

d. 25 PLN dla pakietu 1 GB. 

12. Opłata jest pobierana z konta w momencie dokonywania aktywacji. 

13. Aktywacja i dezaktywacja pakietu za pośrednictwem krótkich kodów oraz serwisu Play24 na 

stronie https://www.24.playmobile.pl następuje bez dodatkowych opłat. 

 

Aktywowanie i dezaktywowanie Usługi 

14. Aby aktywować pakiet danego typu należy wykonać jedną z następujących czynności: 

a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod o treści: 

i. dla pakietu 100 MB: *111*153*1# 

ii.  dla pakietu 200 MB: *111*154*1# 

iii. dla pakietu 500 MB: *111*155*1# 

iv. dla pakietu 1 GB: *111*156*1#; 

b. wybrać na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji promocje wybrać 

odpowiednią opcję;  

c. wejść do serwisu Play24 na stronie https://www.24.playmobile.pl i następnie wybrać 

odpowiednią opcję w zakładce Usługi. 
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15. Aktywacja pakietu następuje między 00:00 a 01:00 kolejnego dnia po dniu, w którym został 

zlecona dyspozycja aktywacji. 

16. Po zgłoszeniu dyspozycji aktywacji pakietu prędkość transferu danych może istotnie spaść ale 

stan taki trwa nie dłużej niż do 24h od zgłoszenia dyspozycji aktywacji. 

17. Pakietu nie można  dezaktywować. 

 

Sprawdzenie czy Pakiet jest aktywny 

18. W trakcie korzystania z pakietów Abonenci mają możliwość sprawdzenia czy dany pakiet jest 

aktywny. Aby to zrobić powinni wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod o treści: 

a. dla pakietu 100 MB: *111*153*3#, 

b. dla pakietu 200 MB: *111*154*3#, 

c. dla pakietu 500 MB: *111*155*3#, 

d. dla pakietu 1 GB: *111*156*3#. 

 

Dodatkowe informacje 

19. W ramach usługi zakazane jest wykorzystanie telefonu komórkowego jako modem podłączony 

do komputera (tzw. tethering). W przypadku wykrycia takiego działania przez Operatora, 

Operator zastrzega sobie prawo do nieodwołalnego wyłączenia usługi Abonentowi Mix II. 

20. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania regulaminu w każdym czasie bez 

podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie warunków nie wpływa na 

prawa obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta Mix II. Informacja o zmianie lub odwołaniu         

niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na www.playmobile.pl lub w inny sposób podana 

do   wiadomości publicznej. 

21. Skorzystanie z usługi nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych w 

Ofercie    Play MIXtura (Plan Cenowy III). 

22. Warunki niniejszego regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl. 

23. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu z dużej litery należy 

rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) oraz 

Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II. 

http://www.playmobile.pl/
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24. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a 

postanowieniami Cennika Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) oraz Regulaminu świadczenia 

UsługTelekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II postanowienia niniejszego 

Regulaminu będą miały charakter nadrzędny. 

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia 

Cennika Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) oraz Regulaminu świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II.  

26. 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. 

 


