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Regulamin Oferty Promocyjnej „Promocja SMS” 
dla Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy II) 
obowiązuje od 10.02.2010 r. do odwołania 
 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej  
 
1. Niniejsza Oferta Promocyjna jest dostępna dla UŜytkowników (spełniających warunek korzystania z 

Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 przez co najmniej 90 dni i pozostania w Okresie 
waŜności połączeń wychodzących w dniu podpisania Umowy), którzy w okresie obowiązywania Oferty 
Promocyjnej „Promocja SMS” przejdą ze swoim numerem MSISDN (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 Oferty Promocyjnej 

 
2. Na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 mają moŜliwość 

otrzymywania raz w miesiącu dodatkowego pakietu SMS do wykorzystania do wszystkich krajowych 
sieci komórkowych, realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4, zgodnie z warunkami niniejszej Oferty 
Promocyjnej. 

3. Zasady dotyczące dodatkowych pakietów SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych : 
 

a. Liczba SMS przyznawanych w ramach dodatkowych pakietów SMS jest zaleŜna od wysokości 
wybranego Planu Taryfowego.  

 

Taryfa Mixtura 30 Mixtura 50 Mixtura 80 

Liczba SMS w 
dodatkowym pakiecie  

100 200 300 

Okres waŜności 
dodatkowych SMS-ów 

30 dni 30 dni 30 dni 

 
b. Dodatkowy pakiet SMS jest przyznawany raz w miesiącu, w momencie kiedy suma Doładowań 

konta w danym miesiącu kalendarzowym osiągnie lub przekroczą odpowiednią kwotę: 
 
 

Taryfa 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. 
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d. 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.  

e. Dodatkowy Pakiet SMS moŜe zostać przyznany raz w danym miesiącu kalendarzowym. 
f. Niewykorzystane SMS-y w ramach dodatkowego pakietu SMS po upływie okresu waŜności 

wskazanego w lit. a powyŜej przepadają.  
g. Przyznanie i korzystanie z dodatkowego pakietu SMS jest Bezpłatne, co oznacza, Ŝe opłata za 

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

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

 
 

Postanowienia końcowe 
 
4. Niniejsza Oferta Promocyjna łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba Ŝe inne Oferty 

Promocyjne stanowią inaczej. 
5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez 

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

6. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z 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 Cenniku Oferty Play Mixtura (Plan 
Cenowy II). 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 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).  

8. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 
Cennika Oferty Play Mixtura, niniejsza Oferta Promocyjna będzie miała charakter nadrzędny. 

9. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl. 
10. 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. 
 


