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Regulamin Oferty Promocyjnej  
„Starter Nowy Play na Kartę 3 zł” 
obowiązuje od 24 czerwca 2008 r. do odwołania.  
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej  
 
1. Oferta Promocyjna „Starter Nowy Play na Kartę 3 zł” skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.  
2. Oferta Promocyjna „Starter Nowy Play na Kartę 3 zł” obowiązuje od 24 czerwca 2008 r. do odwołania. 
 

Przedmiot Oferty Promocyjnej „Starter Nowy Play na Kartę 3 zł” 
 
3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, osoby, o których mowa w pkt 1 powyŜej będą mogły otrzymać i 

Aktywować  Zestaw Startowy „Starter Nowy Play na Kartę 3 zł” o wartości 3 PLN brutto. Szczegóły dotyczące 
Zestawu Startowego „Starter Nowy Play na Kartę 3 zł” określa Tabela nr [1] poniŜej. 

 

Tabela nr [1] Zestaw Startowy „Starter Nowy Play na Kartę 3 zł”: 

Opłata jednorazowa za promocyjny Zestaw Startowy  
„Starter Nowy Play na Kartę 3 zł”  

3 PLN (2,46 PLN netto) 

Pakiet Złotówek, który klient otrzymuje w ramach promocyjnego 
Zestawu Startowego „Starter Nowy Play na Kartę 3 zł” 

3 PLN (2,46 PLN netto) 

Okres waŜności połączeń wychodzących 7 dni 

Okres waŜności połączeń przychodzących 14 dni 

 
4. Szczegółowe zasady dotyczące rozliczania usług w Ofercie Promocyjnej „Starter Nowy Play na Kartę 3 zł” są 

takie same jak dla Oferty Nowy Play na Kartę i określa je Cennik Oferty Nowy Play na Kartę. 
5. W ramach Zestawu Startowego „Starter Nowy Play na Kartę 3 zł” UŜytkownik ma moŜliwość aktywowania i 

korzystania z usługi „Bonus 120” na zasadach opisanych poniŜej.  
6. Aktywacja, przyznanie i korzystanie z usługi  „Bonus 120” jest Bezpłatne, co oznacza, Ŝe opłata za aktywację, 

przyznanie i korzystanie z usługi „Bonus 120” zawarta jest w kwocie Doładowania konta UŜytkownika. 
  

Szczegóły usługi „Bonus 120”  
 
7. KaŜdy UŜytkownik Zestawu Startowego „Starter Nowy Play na Kartę 3 zł”, utrzymujący Okres waŜności 

połączeń wychodzących moŜe aktywować usługę „Bonus 120” w okresie od 24.06.2008r. do 24.07.2008r. W 
ramach usługi „Bonus 120” UŜytkownik będzie otrzymywał co miesiąc od dnia aktywacji do 1.08.2010 roku, 
promocyjny pakiet złotówek w wysokości 5 PLN brutto (4,10 PLN netto), o ile zachowa warunki określone w 
niniejszej Ofercie Promocyjnej. 

8. Promocyjny pakiet złotówek przyznawany w ramach usługi „Bonus 120” moŜe być wykorzystany na usługi 
podstawowe zgodnie z Tabela nr 1 Cennika Oferty Nowy Play na Kartę, z zastrzeŜeniem, iŜ nie wpływa on na 
ceny usług podstawowych zaleŜnych od sumy dotychczasowych Doładowań oraz na Okres waŜności połączeń 
wychodzących. 

9. Promocyjny pakiet złotówek przyznany w ramach usługi „Bonus 120” w miesiącu kalendarzowym, w którym 
UŜytkownik aktywował usługę „Bonus 120”, jest naliczany proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do końca 
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tego miesiąca kalendarzowego i zostaje przyznany UŜytkownikowi między  godziną 24:00 a 01:00 dnia 
następującego po dniu, w którym nastąpiła aktywacja usługi „Bonus 120”. 

10. Kolejne promocyjne pakiety złotówek  w ramach usługi „Bonus 120” przyznawane są do godziny 01:00 
pierwszego dnia kaŜdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, od aktywacji usługi „Bonus 120” do 1 sierpnia 
2010 roku włącznie.   

11. Warunkiem do otrzymywania promocyjnego pakietu złotówek kaŜdego miesiąca kalendarzowego, w okresie w 
którym mowa w pkt 10 powyŜej, jest utrzymywanie przez UŜytkownika Okresu waŜności połączeń 
wychodzących w tym okresie.  

12. Nie wykorzystany w danym miesiącu kalendarzowym promocyjny pakiet złotówek  nie przechodzi na kolejny 
miesiąc. 

13. „Bonus 120” jest rozliczany po innych Ofertach Promocyjnych, z których korzysta UŜytkownik, a przed 
Pakietem Złotówek. 

14. Usługa „Bonus 120”, jest dezaktywowana przez P4, w przypadku gdy UŜytkownik nie dokona Doładowania 
konta w wymaganym czasie i w związku z tym zakończy się Okres waŜności połączeń wychodzących. 

15. W przypadku gdy UŜytkownik dokona Doładowania konta w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym 
nastąpiła dezaktywacja usługi „Bonus 120” niewykorzystany promocyjny pakiet złotówek zostanie 
przywrócony.  

16. Dezaktywacja usługi „Bonus 120” oznacza anulowanie automatycznego przyznawania promocyjnego pakietu 
złotówek pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego i naliczanie opłaty za usługi podstawowe z 
Pakietu Złotówek zgodnie z Cennikiem Oferty Nowy Play na Kartę.  

17. Przy zachowaniu powyŜszych warunków ostatni „Bonus 120” zostanie przyznany 1 sierpnia 2010r.  
 
Aktywowanie usługi „Bonus 120”  
 
18. Aby aktywować usługę „Bonus 120” naleŜy wykonać jedną z poniŜszych czynności: 

a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*16*1#, 
b. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać odpowiednią 

opcję, 
c. zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w zakładce 

Usługi. 
19. Status usługi „Bonus 120” moŜna kaŜdorazowo sprawdzić wybierając i zatwierdzając na klawiaturze telefonu 

krótki kod *111*16*2#. 
 

 
Informacje Dodatkowe 
 
20. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z duŜej litery naleŜy rozumieć 

zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
UŜytkowników oraz Cenniku Oferty Nowy Play na Kartę. 

21. Niniejsze Oferta Promocyjna łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi dostępnymi dla Oferty Nowy Play na 
Kartę.  

22. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 
Cennika Oferty Nowy Play na Kartę lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z 
o.o. dla UŜytkowników, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

23. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania 
przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez 
UŜytkownika. 
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24. Informacja o zmianach w niniejszej Ofercie Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

25. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl. 


