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Oferta Promocyjna „RePlay Ekstra pakiet Firmowa” 
Obowiązuje od 05.08.2010 do odwołania  
Zmieniony dnia 01.01.2011 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla Abonentów oraz dla Abonentów korzystających 

w oferty typu mix będących przedsiębiorcami (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą oraz inne 
podmioty posiadające numer REGON), którzy w okresie jej obowiązywania zawrą z P4 aneks do 
Umowy, który przedłuży okres obowiązywania Umowy o kolejne 12 miesięcy (Okres Zastrzeżony) 
na zasadach i warunkach opisanych poniżej. 

 
2. Z niniejszej Oferty Promocyjnej może skorzystać Abonent, który na dzień zawarcia aneksu do 

Umowy, uregulował wszystkie wymagalne należności wobec P4 wynikające z Rachunków 
Telekomunikacyjnych a w przypadku oferty typy mix utrzymuje Okres ważności połączeń 
wychodzących oraz otrzymał zgodę P4 na skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej. 

 
Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej  
3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonenci, o których mowa w pkt. 1 mogą wybrać Ofertę 

Firmowa 25, Firmowa 50, Firmowa 75, Firmowa 100, Firmowa 150, Firmowa 250 i otrzymają:  
a) Rabat na Abonament w wysokości 50% wartości Abonamentu przyznawany zgodnie z punktem 

3.1 niniejszej Oferty Promocyjnej  
b) Możliwość Bezpłatnego korzystania z usługi „Nieograniczone Minuty” zgodnie z punktem 3.2 

niniejszej Oferty Promocyjnej 
c) Dodatkowy pakiet minut w wysokości uzależnionej od wybranego Abonamentu, zgodnie z 

punktem 3.3 niniejszej Oferty Promocyjnej 
 
3.1. Rabat na Abonament w wysokości 50 % przyznawany przez cały Okres Zastrzeżony oraz               

po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony przyznawany zgodnie z Tabelą 1. 
   

Tabela 1  
 

Oferta 
Firmowa 

25 
Firmowa 

50 
Firmowa 

75 
Firmowa 

100 
Firmowa 

150 
Firmowa 

250 

Rabat na 
Abonament 

50% 

Wysokość 
Abonamentu po 

rabacie 

12,5 PLN 
(15,38 PLN 

brutto) 

25 PLN 
(30,75 PLN 

brutto) 

37,5 PLN 
(46,13 PLN 

brutto) 

50 PLN 
(61,50 PLN 

brutto) 

75 PLN 
(92,25 PLN 

brutto) 

125 PLN 
(153,75 

PLN brutto) 

 
 

3.1.1. Zmiana wysokości Abonamentu na wyższy w trakcie okresu objętego rabatem nie 
powoduje utraty prawa do korzystania z tego rabatu. 

3.1.2. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, od daty wejścia w życie postanowień   
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Aneksu zgodnie z punktem 6 niniejszej Oferty Promocyjnej do ostatniego dnia 
pierwszego niepełnego Okresu Rozliczeniowego kwota Abonamentu, jest naliczana 
proporcjonalnie       do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego.  

3.1.3 Rabat przyznany w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dotyczy tylko opłaty za 
Abonament. Wszystkie opłaty poza Abonamentem będą naliczane zgodnie z 
Cennikiem Oferty Firmowa. 
 

3.2. Korzystanie z usługi „Nieograniczone Minuty” jest Bezpłatne przez cały Okres Zastrzeżony 
oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony. Usługa jest aktywowana 
przez P4 wraz z wejściem w życie postanowień Aneksu zgodnie z punktem 6 niniejszej Oferty 
Promocyjnej a opłata za korzystanie z usługi „Nieograniczone minuty” zawarta jest w kwocie 
Abonamentu. Zmiana wysokości Abonamentu na wyższy w trakcie przyznawania ww. usługi 
nie powoduje utraty prawa do korzystania z usługi „Nieograniczone minuty” 

 
3.3. Dodatkowy pakiet minut przyznawany zgodnie z Tabelą 2 poniżej: 
 
Tabela 2  

Oferta Firmowa 25 Firmowa 50 Firmowa 75 
Firmowa 

100 
Firmowa 

150 
Firmowa 

250 

Dodatkowy 
pakiet minut 

20 70 90 100 150 250 

 
3.3.1. Dodatkowy pakiet minut może być wykorzystany na połączenia głosowe do wszystkich 

krajowych operatorów komórkowych i na połączenia głosowe do krajowych sieci 
stacjonarnych, realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4. 

3.3.2. Dodatkowy pakiet minut przyznawany jest pierwszego dnia kalendarzowego każdego 
Okresu   Rozliczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 przez cały Okres Zastrzeżony 
oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony liczone od daty wejścia 
w życie postanowień aneksu zgodnie z punktem 6 niniejszej Oferty Promocyjnej. W 
pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, od daty wejścia w życie postanowień 
Aneksu zgodnie z pkt 6 niniejszej Oferty Promocyjnej do ostatniego dnia pierwszego 
niepełnego Okresu Rozliczeniowego liczba minut jest naliczana proporcjonalnie do liczby 
dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

3.3.3. Niewykorzystane minuty w danym Okresie Rozliczeniowym w ramach dodatkowego 
pakietu minut nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

3.3.4. W przypadku gdy Abonent posiada aktywna usługę Zbieraj Minuty, minuty przyznane          
w ramach dodatkowego pakietu minut są wykorzystywane po minutach przyznanych w 
ramach usługi Zbieraj Minuty. 

3.3.5. Opłata za dodatkowy pakiet minut zawarta jest w kwocie Abonamentu. 
3.3.6. Zmiana wysokości Abonamentu na wyższy w trakcie przyznawania dodatkowego pakietu 

minut nie powoduje utraty prawa do korzystania z Pakietu Minut przyznanego w ramach 
wybranej taryfy.   
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4. W przypadku, gdy aneks został zawarty do Umowy na czas nieokreślony, termin obowiązywania 
aneksu liczony jest od pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie 
Rozliczeniowym,  w którym nastąpiło zawarcie aneksu. 

 
5. W przypadku, gdy aneks został zawarty do Umowy na czas określony, termin obowiązywania 

aneksu liczony jest od dnia następującego po ostatnim dniu obowiązywania Umowy. 
 
6. Postanowienia aneksu wchodzą w życie w terminie 10 dni roboczych od daty jego zawarcia. O 

wejściu w życie postanowień aneksu Operator poinformuje Abonenta za pomocą krótkiej 
wiadomości tekstowej SMS. 

 
7. Wraz z wejściem w życie postanowień aneksu przepadają wszelkie pakiety minut lub SMS-ów, 

rabaty, uprawnienia lub usługi uzyskane przez Abonenta na podstawie dotychczasowych Ofert 
Promocyjnych chyba, że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej oraz przepadają 
wszystkie pakiety minut lub SMS-ów, rabaty lub usługi przyznane w drodze indywidualnych ustaleń 
z P4. 

 
8. Abonentowi, który na warunkach niniejszej Oferty Promocyjnej zawrze aneks do Umowy, 

przedłużający okres jej obowiązywania nie przysługuje prawo do zakupu Telefonu po specjalnej 
cenie. 

 
9. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem Okresu Zastrzeżonego, wskazanego w pkt. 1 

niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator może obciążyć Abonenta opłatą specjalną, nie 
przekraczającą równowartości ulgi przyznanej Abonentowi, pomniejszonej o proporcjonalną jej 
wartość za okres od dnia zawarcia aneksu do Umowy na warunkach opisanych w niniejszej Ofercie 
promocyjnej do dnia rozwiązania Umowy. 

 

Dodatkowe informacje 

10. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba, że inne Oferty 
Promocyjne stanowią inaczej. 

11. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery należy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cenniku Oferty Firmowa. 

12. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał Regulamin 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Cennik Oferty 
Firmowa oraz Regulamin usługi Nieograniczone minuty. 

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a 
postanowieniami Cennika Oferty Firmowa lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Regulamin usługi Nieograniczone minuty postanowienia 
niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

14. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się: 

a. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji; 
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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 Abonenta, lub służących osiągnięciu 
efektu handlowego.  

f. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do rozwiązań typu „call center” 
 

15. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień określonych w pkt 14 niniejszej Oferty 
Promocyjnej, Operator wezwie Abonenta do zaprzestania naruszania wyznaczając w tym celu 
odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie może według własnego wyboru rozwiązać 
Umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia 
Abonenta) lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Abonenta. 

16. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 
podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio 
nabyte przez Abonenta.  

 
 

PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU ZASTRZEŻONE 
 


