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Regulamin Oferty Promocyjnej  
„Stan darmowy w Play Mixtura dla migrujących”  
w ramach Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II)   
obowiązuje od 17 marca 2011 roku do odwołania. 
 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
1) Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać Użytkownicy (spełniający warunek korzystania z Usług 

Telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 przez co najmniej 90 dni i pozostania w Okresie ważności 
połączeń wychodzących w dniu podpisania Umowy), którzy w okresie od 17 marca 2011 r. do odwołania 
przejdą ze swoim numerem MSDIN (numerem telefonu) na ofertę Play Mixtura (Plan Cenowy II) i zawrą 
Umowę na czas określony (30 lub 40 miesięcy) w ramach Mixtura 30, Mixtura 50 lub Mixtura 80. 

 

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

pakietu SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych („Dodatkowy pakiet SMS”). Dodatkowy pakiet 
SMS może być wykorzystany na zasadach opisanych poniżej: 

 
a) Liczba SMS przyznawanych w ramach dodatkowych pakietów SMS jest zależna od wysokości 

wybranego Planu Taryfowego. 
 

Tabela 1: Dodatkowy pakiet SMS 
Plan taryfowy Mixtura 30 Mixtura 50 Mixtura 80 

Dodatkowy pakiet SMS do wykorzystania do 
wszystkich sieci 

100 SMS 200 SMS 300 SMS 

Okres ważności pakietu 30 dni 
 

b) Dodatkowy pakiet SMS jest przyznawany raz w miesiącu, w momencie kiedy suma Doładowań konta 
w danym miesiącu kalendarzowym osiągnie lub przekroczy odpowiednią kwotę: 

 
Tabela 2: Wartości doładowań 

Plan taryfowy Mixtura 30 Mixtura 50 Mixtura 80 

Suma Doładowań konta, po osiągnięciu 
której zostaje przyznany dodatkowy pakiet 

SMS: 
30 PLN 50 PLN 80 PLN 

 
c) Nie osiągnięcie w danym miesiącu kalendarzowym określonej sumy Doładowań jest równoznaczne z 

nie przyznaniem dodatkowego pakietu SMS. 
d) Dodatkowy Pakiet SMS przyznawany jest w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych przez P4. 
e) Przy przyznawaniu dodatkowych pakietów SMS w danym miesiącu kalendarzowym nie są brane pod 

uwagę sumy Doładowań z poprzednich miesięcy kalendarzowych, a z pierwszym dniem miesiąca 
kalendarzowego suma Doładowań jest liczona od początku. 

f) Dodatkowy Pakiet SMS może zostać przyznany raz w danym miesiącu kalendarzowym. 
g) Niewykorzystane SMS-y w ramach dodatkowego pakietu SMS po upływie okresu ważności 

wskazanego w lit. a powyżej przepadają. 
h) Przyznanie i korzystanie z dodatkowego pakietu SMS jest Bezpłatne, co oznacza, że opłata za 

przyznanie i korzystanie z dodatkowego pakietu SMS zawarta jest w kwocie Doładowań konta. 
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i) Sprawdz ilość promocyjnych SMS-ów *111*60*3#. 
j) SMS-y z dodatkowego pakietu SMS są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed Pakietem 

Złotówek, przyznanym w ramach Doładowań oraz przed SMS-ami przyznanymi w ramach „Pakiet 200 
SMS-ów”. 

 
3) 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 możliwość 
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 poniżej.  

 
Tabela 3: Promocyjny pakiet minut przyznany według taryf Play Mixtura  

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 Zastrzeżony i po przekształceniu 

Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony 
 

a) Promocyjny pakiet Play przyznawany jest w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4. Przyznanie promocyjnego pakietu Play jest bezpłatne, co oznacza, że 
opłata za promocyjny pakiet Play jest  zawarta  w kwocie Opłaty aktywacyjnej.  

b) Jeżeli 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. 

c) Pełny promocyjny pakiet 44 640 minut będzie przyznawany przez kolejne sześć pełnych miesięcy 
kalendarzowych lub przez Cały Okres Zastrzeżony i po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą na 
czas nieokreślony w zależności od wybranego Planu Taryfowego Mixtura 50 lub Mixtura 80, pomiędzy 
godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia każdego z wyżej wspomnianych miesięcy kalendarzowych. 

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

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

4) 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, 
e) Doładowanie konta 
 

5) Abonent Mix II nie ma możliwości dezaktywacji, nie ma też możliwości samodzielnej aktywacji– promocja 
jest dostępna tylko dla nowych klientów w momencie zawierania Umowy.  

6) W przypadku przekroczenia Okresu ważności połączeń wychodzących korzystanie z Promocyjnego 
pakietu Play będzie możliwe po Doładowaniu.  
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7) W przypadku przekroczenia Okresu ważności połączeń wychodzących korzystanie z Dodatkowego pakietu 
SMS będzie możliwa po Doładowaniu pod warunkiem , że zostanie ono dokonane przez Abonenta Mix II w 
okresie ważności Dodatkowego pakietu SMS  . 

8) W przypadku dezaktywacji dodatkowego pakietu SMS wynikającej z zakończenia Okresu ważności 
połączeń wychodzących, Abonent Mix II traci bezpowrotnie możliwość korzystania z tego pakietu. 

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

10) Dodatkowo, Abonent Mix II otrzyma możliwość Bezpłatnego korzystania z usługi „Poczta głosowa lite”, co 
oznacza, że aktywacja usługi następuje domyślnie wraz z aktywacją Numeru MSISDN, a korzystanie z niej 
zawarte jest w kwocie Doładowania. W usłudze „Poczta głosowa lite” wiadomość głosowa jest 
przekazywana w formie MMS-a. 

 

Informacje dodatkowe  
11) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania  niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 

podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie  nie wpływa na prawa i obowiązki 
uprzednio nabyte przez Abonenta Mix II. Informacja o zmianach lub odwołaniu niniejszej Oferty 
Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana 
do wiadomości publicznej. 

12) W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent Mix II zobowiązuje się: 
a) nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji, 
b) nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych, 
c) nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu 

„maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”,  
d) nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service, 
e) nie używać Karty SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści do użytkowników, 

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

f) nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do rozwiązań typu „call center”. 
13) W przypadku naruszenia przez Abonenta Mix II postanowień określonych w pkt 12 niniejszej Oferty 

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

14) Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych chyba, 
że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej. 

15) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Oferty  
Promocyjnej „Stan darmowy w Play Mixtura dla migrujących” w każdym  
czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż 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. 

16) 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 Mix II lub w Cenniku Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II). 

17) 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). 

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

19) 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.  

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


