Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 6 lutego 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 9804/12), utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. (sygn. akt VI ACa 821/13),
z dniem 1 maja 2014 r. z treści regulaminów Ofert Promocyjnych, Usług Promocyjnych i Cenników stosowanych
przez P4 sp. z o.o. oraz Umów o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawartych z P4 sp. z o.o. usuwa się
następujące postanowienia:
„nie używać Karty SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści lub treści podobnej, ale
o jednakowym charakterze do osób lub grupy osób, w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio
lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Abonenta [albo, w zależności od rodzaju oferty:
Abonenta Mix, Abonenta Mix II albo Abonenta Mix III] lub służących osiągnięciu efektu handlowego”
oraz
„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 [albo, w zależności do regulaminu: Użytkownika] lub służących osiągnięciu efektu
handlowego”.

Zmiana nie dotyczy regulaminów Ofert Promocyjnych skierowanych wyłącznie do przedsiębiorców i Umów
o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych („Umowa”) zawartych z przedsiębiorcami.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.
Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) w przypadku braku akceptacji przedstawionej wyżej zmiany przysługuje Państwu
prawo wypowiedzenia Umowy, które można zrealizować w terminie do dnia wprowadzenia zmian przedstawionych
w niniejszym ogłoszeniu, tj. do dnia 1 maja 2014 r.
Jednakże zwracamy uwagę, że proponowane zmiany polegają na usunięciu niedozwolonego postanowienia
umownego i w razie skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia Umowy przed upływem czasu
określonego, na jaki Umowa została zawarta, P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić od Państwa opłaty specjalnej/kary
umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości przyznanej Państwu ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną
jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

Z poważaniem,
Zespół Play
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