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Regulamin Oferty Promocyjnej  
„Stan darmowy w Play Mixtura MNP”   
w ramach Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II) 
obowiązuje od 18 sierpnia 2010 roku do odwołania. 
 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
1) Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby, które w okresie obowiązywania niniejszej Oferty 

Promocyjnej przeniosą swój numer SIM od innego operatora do Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zawrą 
Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas określony (30 lub 40 miesięcy) w ramach 
Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II) w Planie Taryfowym Mixtura 30, Mixtura 50 lub Mixtura 80. 

 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej 
2) Osoby, o których mowa w pkt 1 powyŜej otrzymają moŜliwość bezpłatnego korzystania z dodatkowego 

pakietu minut do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe oraz wideo do wszystkich krajowych sieci 
komórkowych i na połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne realizowane z Sieci 
Telekomunikacyjnej P4  („dodatkowy pakiet minut”) .  

3) Dodatkowy pakiet minut do wykorzystania do wszystkich sieci jest przyznawany jednorazowo w ciągu 24 
godzin od rozpoczęcia świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4. Dodatkowy pakiet minut jest 
waŜny przez okres 90 dni od momentu jego aktywacji. 
 
Tabela 1: Dodatkowy pakiet minut przyznany według taryf Play Mixtura w procesie MNP 

Plan taryfowy Mixtura 30 Mixtura 50 Mixtura 80 

Dodatkowy pakiet minut do 
wykorzystania do wszystkich sieci 

150 minut 200 minut 250 minut 

Okres waŜności pakietu 90 dni 
 

4) Dodatkowo, osoby, które zawrą Umowę w ramach Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II) w Planie 
Taryfowym Mixtura 50 lub Mixtura 80, w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej otrzymają moŜliwość 
Bezpłatnego korzystania z  pakietu 44 640 minut („promocyjny pakiet Play”), które mogą być wykorzystane 
na krajowe połączenia głosowe oraz wideo do Sieci Telekomunikacyjnej P4, realizowane z Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 przez okres wskazany w tabeli poniŜej.  

 
Tabela 2: Promocyjny pakiet minut przyznany według taryf Play Mixtura w procesie MNP 

Plan taryfowy Mixtura 50 Mixtura 80 

Promocyjny pakiet minut do 
wykorzystania na rozmowy w 

ramach sieci P4 
44 640 minut 44 640 minut 

Okres promocyjny 6 miesięcy Cały okres trwania umowy 

 
5) Promocyjny pakiet Play oraz dodatkowy pakiet minut przyznawane są w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia 

świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4. Przyznanie promocyjnego pakietu Play oraz 
dodatkowego pakietu minut jest bezpłatne, co oznacza, Ŝe opłata za promocyjny pakiet Play oraz 
dodatkowy pakiet minut jest  zawarta  w kwocie Opłaty aktywacyjnej.  

6) JeŜeli przyznanie promocyjnego pakietu Play nastąpi w trakcie miesiąca  
kalendarzowego, liczba minut w promocyjnym pakiecie Play jest  
proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego miesiąca kalendarzowego.. 
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7) Pełny promocyjny pakiet 44 640 minut będzie przyznawany przez  
kolejne sześć pełnych miesięcy kalendarzowych lub przez Cały Okres  
ZastrzeŜony i po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą na czas  
nieokreślony w zaleŜności od wybranego Planu Taryfowego Mixtura 50 lub Mixtura 80, pomiędzy godziną 
00:00 a 01:00 pierwszego dnia kaŜdego z wyŜej wspomnianych miesięcy kalendarzowych. 

8) Promocyjny pakiet minut jest waŜny do końca danego miesiąca kalendarzowego, w którym został 
przyznany. 

9) Niewykorzystane w ramach promocyjnego pakietu minut jednostki nie przechodzą na kolejne miesiące 
kalendarzowe.  

10) Kolejność wykorzystania minut i SMS-ów, dostępnych w momencie aktywacji dodatkowych pakietów oraz 
pakietów przyznawanych w ramach poszczególnych Ofert Promocyjnych: 

a. Minuty do sieci Play, 
b. Minuty do sieci Play i na stacjonarne, 
c. Zbieraj minuty, 
d. Minuty do wszystkich, 
a. Doładowanie konta  
11) Abonent Mix II nie ma moŜliwości dezaktywacji, nie ma teŜ moŜliwości samodzielnej aktywacji – promocja 

jest dostępna tylko dla nowych klientów w momencie zawierania Umowy.  
12) W przypadku przekroczenia Okresu waŜności połączeń wychodzących korzystanie z Promocyjnego 

pakietu Play będzie moŜliwe po Doładowaniu.  
13) W przypadku przekroczenia Okresu waŜności połączeń wychodzących korzystanie z Dodatkowego pakietu 

minut będzie moŜliwa po Doładowaniu pod warunkiem , Ŝe zostanie ono dokonane przez Abonenta Mix II w 
okresie waŜności Dodatkowego pakietu minut  . 

14) W przypadku dezaktywacji dodatkowego pakietu minut wynikającej z zakończenia Okresu waŜności 
połączeń wychodzących, Abonent Mix II traci bezpowrotnie moŜliwość korzystania z tego pakietu. 

15) Abonent Mix II moŜe sprawdzić stan pakietów. Aby sprawdzić czy Promocyjny Pakiet minut jest 
aktywowany naleŜy wpisać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *101#. Aby sprawdzić stan 
Dodatkowego pakietu minut naleŜy wpisać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *102#. 

 
Informacje dodatkowe 

16) 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 
Abonenta Mix II. 

17) W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent Mix II zobowiązuje się: 
a) nie generować sztucznego ruchu nie słuŜącego wymianie informacji, 
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 do uŜytkowników, 

w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, 
usług lub wizerunku UŜytkownika, lub słuŜących osiągnięciu efektu handlowego,  

f) nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do rozwiązań typu „call center”. 
18) W przypadku naruszenia przez Abonenta Mix II postanowień określonych w pkt 17 niniejszej Oferty 

Promocyjnej, Operator moŜe według własnego wyboru rozwiązać Umowę w kaŜdym momencie ze 
skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia Abonenta Mix II) lub zawiesić świadczenie 
Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Abonenta Mix II. 

19) Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych chyba, 
Ŝe warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej. 
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20) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Oferty  

Promocyjnej „Stan Darmowy w Play Mixtura MNP” w kaŜdym  
czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana lub odwołanie  
niniejszej Oferty Promocyjnej nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta Mix II. 
Informacja o zmianie lub odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na 
www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

21) Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą literą naleŜy rozumieć 
zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 
P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II lub w Cenniku Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II). 

22) W sprawach nieuregulowanych niniejsza Ofertą Promocyjną mają zastosowanie postanowienia 
Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II oraz 
Cennika Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II). 

23) W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 
Cennika Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II), niniejsza Oferta Promocyjna będzie miała charakter 
nadrzędny. 

24) 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.  

25) Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl. 
 


