Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników
§ 1. Przedmiot Regulaminu
Regulamin określa zasady świadczenia Usług Teleko
munikacyjnych na rzecz Użytkowników przez spółkę
prowadzącą działalność pod firmą P4 spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie
przy ul. Taśmowej 7, 02‑677 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000217207, o numerze NIP: 951‑21‑20‑077, zwaną
dalej Operatorem albo P4. Operator prowadzi dzia
łalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (nr
wpisu: 92).
§ 2. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. A ktywacja – czynność Użytkownika polegająca na
nabyciu Karty SIM/USIM Operatora i na wykonaniu
pierwszego połączenia lub skorzystaniu z innej
usługi określonej w Cenniku (w szczególności wy
słaniu SMS, MMS).
2. C
 ennik – cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp.
z o.o., stanowiący wykaz Usług Telekomunikacyjnych
oraz innych usług świadczonych przez Operatora
wraz z zestawieniem rodzajów i wysokości opłat
oraz zasad ich naliczania.
3. D
 oładowanie – stan inicjujący pełne korzystanie
przez Użytkownika z usług P4 przez zwiększenie/
nabycie limitu jednostek rozliczeniowych w wyniku
wniesienia opłaty za usługi.
4. H
 asło – poufny ciąg znaków, dostępny wyłącznie
dla Użytkownika, który udostępnił dane, bądź dla
Użytkownika, którego dane zarejestrowane są
w systemach informatycznych Operatora zgodnie
z procesem rejestracji danych, obowiązującym
do dnia 19 lipca 2010 r., i umożliwiający jego iden
tyfikację dla potrzeb skorzystania z usług świad
czonych przez Obsługę Klienta, jak również w celu
dokonywania przez Użytkownika innych czynności
związanych z Umową.

5. Kanały Zdalne – środki komunikacji elektronicz
nej umożliwiające wymianę informacji pomię
dzy Użytkownikiem a Operatorem na odległość,
w szczególności poczta elektroniczna, faks, SMS,
a także strona internetowa Operatora.
6. Karta Udostępnienia Danych – formularz do
stępny w Punktach Sprzedaży P4 oraz na stronie
WWW Operatora, za pomocą którego Użytkownik
może dokonać udostępnienia na rzecz Operatora
swoich danych w celu otrzymywania informacji i zawiadomień, w przypadkach określonych
w Prawie telekomunikacyjnym.
7. Karta SIM/USIM – karta z mikroprocesorem,
stanowiąca własność Operatora, udostępniona
Użytkownikowi przez Operatora, spełniająca wy
magania Sieci Telekomunikacyjnej Operatora
oraz warunki określone w specyfikacji technicz
nej dla Karty SIM/USIM, umożliwiająca dostęp do
Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez
Operatora, z którą związane są: Numer MSISDN,
osobisty numer identyfikacyjny – Kod PIN i kod od
blokowujący – Kod PUK.
8. Karta Zdrapka – zasłonięty ścieralną substancją
i wydrukowany na specjalnej karcie kod umożliwia
jący zwiększenie wartości konta przypisanego do
Karty SIM/USIM.
9. Kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny) – osobi
sty kod cyfrowy zapewniający Użytkownikowi możli
wość jednoznacznego identyfikowania się przy uzy
skiwaniu dostępu do Usług Telekomunikacyjnych.
10. Kod PUK (osobisty szyfr odblokowujący) –osobi
sty kod cyfrowy znoszący blokadę Kodu PIN.
11. Obsługa Klienta [OK] – jednostki w strukturze
organizacyjnej Operatora, których zadaniem jest
udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji
niezbędnych do realizacji Umowy.
12. Okres ważności połączeń przychodzących – okre
ślona w Cenniku liczba dni kalendarzowych, liczo
nych od ostatniego Doładowania o danej warto
ści, w ciągu których Użytkownik może doładować
konto, odbierać połączenia, kontaktować się z Ob
sługą Klienta lub numerami alarmowymi.

P4 SP. Z O.O. / UL. TAŚMOWA 7 / 02-677 WARSZAWA / KRS 0000217207 / XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY / NIP 951-21-20-077 / REGON 015808609 / KAPITAŁ ZAKŁADOWY 48 456 500,00 PLN

1

13. O
 kres ważności połączeń wychodzących – okre
ślona w Cenniku liczba dni kalendarzowych, liczo
nych od ostatniego Doładowania konta Użytkow
nika o danej wartości, w ciągu których Użytkownik
może inicjować połączenia.
14. O
 statni dzień ważności konta Użytkownika –
ostatni dzień Okresu ważności połączeń przycho
dzących.
15. O
 ferta Promocyjna – dokument zawierający wa
runki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
inne niż określone w Regulaminie i Cenniku.
16. O
 perator Zagraniczny – operator Sieci Telekomu
nikacyjnej zlokalizowanej i działającej poza grani
cami Rzeczypospolitej Polskiej, z którym Operator
podpisał umowę roamingową.
17. P
 akiet Złotówek – określona liczba jednostek roz
liczeniowych przyznana w ramach danego Dołado
wania konta lub w ramach Zestawu Startowego.
18. P
 unkty Sprzedaży P4 – sklepy firmowe P4, autory
zowane przez P4 sklepy oraz punkty obsługi abo
nentów i Użytkowników, w których oferowane są
usługi P4.
19. P
 rawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16
lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr
171 poz. 1800 ze zm.).
20. R
 egulamin – niniejszy dokument.
21.Udostępnienie danych – czynność Użytkownika
polegająca na przekazaniu w Punkcie Sprzedaży
P4 lub w inny dopuszczony przez P4 sposób pra
widłowo wypełnionej Karty Udostępnienia Danych
w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
22. S
 ieć Telekomunikacyjna – sieć telekomunikacyjna
w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego, wyko
rzystywana przez Operatora do świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych.
23. T elefon – aparat telefoniczny lub inne urządzenie
elektroniczne umożliwiające za pośrednictwem
Karty SIM/USIM korzystanie z usług świadczonych
przez Operatora, posiadające odpowiedni doku
ment lub oznaczenie zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa, dopuszczone do pracy w Sieci
Telekomunikacyjnej.
24. U
 mowa – umowa o świadczeniu Usług Telekomuni
kacyjnych zawarta między Operatorem a Użytkow

nikiem, której integralną część stanowią: Regula
min, Cennik oraz warunki promocyjne związane ze
świadczeniem usług, z których korzysta Użytkow
nik, określone m.in. w regulaminach promocji.
25. Usługa Telekomunikacyjna – usługa w rozumieniu
Prawa Telekomunikacyjnego, świadczona Użytkow
nikowi przez Operatora.
26. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jed
nostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która zawarła z Operatorem Umowę po
przez Aktywację oraz korzysta z usług Operatora
przy wykorzystaniu Karty SIM/USIM.
27. Użytkownik, który udostępnił dane – Użytkownik,
który dokonał Udostępnienia danych na rzecz
Operatora w procesie udostępnienia danych
zgodnie z niniejszym Regulaminem
28. Zestaw Startowy – Karta SIM/USIM wraz z określo
nym Pakietem Złotówek.
29. Zużycie – wykorzystanie przez Użytkownika okre
ślonej liczby jednostek rozliczeniowych z Pakietu
Złotówek.
§ 3. Umowa, Udostępnienie danych, zmiana
Użytkownika
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą Aktywacji.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony,
chyba że strony postanowią inaczej.
3. Użytkownik ma prawo dokonać udostępnienia na
rzecz Operatora swoich danych w celu otrzymywania informacji i zawiadomień, w przypadkach
określonych w Prawie telekomunikacyjnym po
przez wypełnienie i złożenie w Punkcie Sprzedaży
P4 lub w inny dopuszczony przez Operatora sposób Karty Udostępnienia Danych.
4. Użytkownik, który udostępnił dane oraz Użytko
wnik, którego dane zarejestrowane są w systemach informatycznych Operatora zgodnie z procesem rejestracji danych, obowiązującym do
dnia 19 lipca 2010 r., zbywający Kartę SIM/USIM
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
P4 o tym fakcie ze wskazaniem danych nabywcy
Karty SIM/USIM.
5. Operator może odmówić przyjęcia danych udostępnionych przez Użytkownika albo zażądać
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określonych przez niego dokumentów i wyjaśnień
od Użytkownika, jeżeli informacje zawarte w Karcie
Udostępnienia Danych wywołują wątpliwości co
do ich prawdziwości lub gdy Użytkownik korzysta
z usług w sposób niezgodny z Regulaminem.
6. U
 żytkownik ma możliwość Doładowania konta
poprzez wykonanie czynności wskazanych przez
Operatora (podanych na stronie internetowej WWW
Operatora oraz w materiałach informacyjnych
Operatora), w szczególności poprzez wprowadzenie
do Telefonu unikalnej kombinacji cyfr umożliwia
jącej zwiększenie wartości Pakietu Złotówek albo,
jeżeli istnieje taka możliwość w danym Punkcie
Sprzedaży P4, w formie gotówkowej.
7. N
 ieprzestrzeganie przez Użytkownika zasad do
tyczących sposobu realizacji Doładowania może
spowodować dezaktywację Karty SIM/USIM, a po
nowna jej aktywacja będzie wymagała wniesienia
przez Użytkownika opłaty, na zasadach i w kwocie
ustalonych w Cenniku.
§ 4. Zakres usług
1. Operator świadczy usługi głosowe, SMS i MMS,
transmisji danych oraz usługi dodatkowe w ramach
Pakietu Złotówek wynikającego z Doładowania.
2. Użytkownicy za pośrednictwem Sieci Telekomuni
kacyjnej mają dostęp do sieci telekomunikacyjnych
innych operatorów krajowych i zagranicznych,
z którymi Operator ma zawarte stosowne umowy.
3. L ista operatorów krajowych i zagranicznych, o któ
rych mowa w ust. 2 powyżej oraz lista krajów do
stępne są w Punktach Sprzedaży P4 oraz na stronie
internetowej WWW Operatora.
4. W
 przypadku korzystania z dostępu do sieci i usług
innych operatorów zasady rozliczeń oraz jakość
świadczonych (niezależne od Operatora) Usług
Telekomunikacyjnych mogą różnić się od stosowa
nych przez Operatora.
5. U
 sługi Telekomunikacyjne i inne usługi świadczone
na podstawie Umowy przez Operatora wraz z opła
tami, a także koszty usług serwisowych określa
Cennik.
6. C ennik wraz z Regulaminem dostępny jest w punk
tach sprzedaży Operatora oraz na stronie interne

towej WWW Operatora.
7. Operator świadczy Usługi Telekomunikacyjne
w ramach istniejących możliwości technicznych,
o jakości zgodnej z normami ETSI (European
Telecommunications Standards Institute).
8. Usługi Telekomunikacyjne świadczone są 24 go
dziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
9. Operator stale rozwija zakres Usług Telekomuni
kacyjnych dostępnych dla Użytkowników. Zakresy
usług dostępnych w miejscach, w których moż
liwe jest korzystanie z Usług Telekomunikacyjnych
Operatora, mogą się nieznacznie różnić od siebie.
Szczegółowe informacje na temat zakresu dostęp
nych Usług Telekomunikacyjnych można uzyskać
na stronie internetowej WWW Operatora.
10. Po upływie Okresu ważności połączeń przychodzą
cych dostęp do informacji zawartych na Karcie
SIM/USIM może zostać zablokowany.
11. Na żądanie Użytkownika, który udostępnił swoje
dane, Operator dostarcza podstawowy wykaz
wykonanych Usług Telekomunikacyjnych, obejmujący wyłącznie Usługi Telekomunikacyjne wykonane po dniu złożenia powyższego żądania, za
który może być pobierana opłata w wysokości
określonej w Cenniku.
12. Na pisemne żądanie Użytkownika, który udostępnił swoje dane, Operator dostarcza szczegółowy
wykaz wykonanych Usług Telekomunikacyjnych,
za który może być pobierana opłata w wysokości
określonej w Cenniku.
13. Na żądanie Użytkownika, który udostępnił swoje
dane, Operator dostarcza szczegółowy wykaz
wykonanych Usług Telekomunikacyjnych obejmujący Usługi Telekomunikacyjne wykonane
w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym Użytkownik zgłosił żądanie, z zastrzeżeniem,
że Operator może wyłącznie dostarczyć szczegółowy wykaz wykonanych Usług Telekomunikacyjnych za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
poprzedzających datę złożenia Żądania i z zastrzeżeniem ust. 14.
14. Użytkownik jest uprawniony do żądania szczegółowego wykazu wykonanych Usług Telekomunikacyjnych wyłącznie za okres, w którym Ope-

P4 SP. Z O.O. / UL. TAŚMOWA 7 / 02-677 WARSZAWA / KRS 0000217207 / XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY / NIP 951-21-20-077 / REGON 015808609 / KAPITAŁ ZAKŁADOWY 48 456 500,00 PLN

3

rator posiada udostępnione dane Użytkownika
w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
15. Wykazy Usług Telekomunikacyjnych wysyłane
są listem zwykłym, na adres korespondencyjny
wskazany w Karcie Udostępnienia Danych albo
są przekazywane Użytkownikowi w inny, zaakceptowany przez niego sposób, w szczególności
za pomocą Kanałów Zdalnych.
16. Operator zapewnia połączenia z numerami alarmo
wymi.
17. Ograniczenia w kierowaniu połączeń na numery
alarmowe:
a) w przypadku gdy numery alarmowe typu 9XX
(gdzie X oznacza pozostałe cyfry zdefiniowane
w planie numeracji krajowej dla poszczególnych
numerów alarmowych) są zajęte, P4 może skie
rować połączenia na numer alarmowy 112;
b) w przypadku gdy połączenie na numer alar
mowy wykonywane z danego obszaru admini
stracyjnego (powiat, gmina) jest realizowane za
pośrednictwem stacji bazowej znajdującej się
na sąsiednim obszarze geograficznym (może to
nastąpić, gdy dany obszar geograficzny nie po
krywa się z zasięgiem stacji bazowej z tego ob
szaru), połączenie takie może być skierowane do
jednostki znajdującej się na terenie tego sąsied
niego obszaru geograficznego.
18. W przypadku połączeń na numery alarmowe Ope
rator gromadzi dane o lokalizacji Telefonu. W po
zostałych przypadkach dane o lokalizacji Telefonu
gromadzone są tylko i wyłącznie za uprzednią
zgodą.
19. O
 graniczenia w dostępie lub korzystaniu z usług
lub aplikacji znajdują się w regulaminach Ofert
Promocyjnych lub poszczególnych regulaminach
korzystania z tych usług bądź aplikacji, jeżeli
Operator wprowadził takie ograniczenia.
20. O
 perator stosuje procedury dotyczące po
miaru i organizacji ruchu we własnej Sieci
Telekomunikacyjnej. Szczegółowe informacje
w zakresie niestanowiącym tajemnicy przedsię
biorstwa dotyczące wpływu tych procedur na ja
kość świadczonych Usług Telekomunikacyjnych
prezentowane są na stronie www.play.pl

21. P4 może podjąć proporcjonalne i uzasadnione
środki mające na celu zapewnienie bezpieczeń
stwa i integralności Sieci Telekomunikacyjnej
i Usług Telekomunikacyjnych, w szczególności ma
prawo:
a) wyeliminować przekaz komunikatu, który za
graża bezpieczeństwu lub integralności Sieci
Telekomunikacyjnej i Usług Telekomunikacyjnych;
b) przerwać lub ograniczyć świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych na zakończeniu Sieci
Telekomunikacyjnej, z którego następuje wy
syłanie komunikatów zagrażających bezpie
czeństwu Sieci Telekomunikacyjnej lub Usług
Telekomunikacyjnych
22. Minimalna oferowana jakość usługi głosowej od
powiada wskaźnikowi MOS na poziomie 3,0 dla
95% wzorcowych próbek głosowych. Wskaźnik
MOS (ang. Mean Opinion Score) jest zdefiniowany
przez ITU-T (Sektor Normalizacji Telekomunikacji
ITU Międzynarodowego Związku Telekomunikacyj
nego) w skali pięciostopniowej od 1 do 5, gdzie po
szczególne wartości mają następujące znaczenie:
1 = zły, 2 = słaby, 3 = akceptowalny, 4 = dobry, 5 =
doskonały.
23. W przypadku gdy Użytkownik za pośrednictwem
Karty SIM/USIM może inicjować transmisję da
nych, Operator oferuje pakiety transmisji danych.
Użytkownik ma możliwość uruchomienia pakie
tów i kontrolowania stanu jednostek transmisji
danych poprzez kontakt z Obsługą Klienta, wybra
nie i zatwierdzenie na klawiaturze Telefonu kodu
(kod jest ciągiem znaków specjalnych, dostępnym
w Regulaminach Ofert Promocyjnych, w ramach
których Użytkownik zawarł Umowę lub w poszcze
gólnych regulaminach usług pakietowych transmi
sji danych) lub za pośrednictwem serwisu Play24
(http://24.play.pl). W przypadku wyczerpania jed
nostek transmisji danych Operator niezwłocznie
informuje Użytkownika o tym fakcie za pośrednic
twem wiadomości SMS lub notyfikacji (powiado
mienie elektroniczne wysyłane na Telefon).
24. Informacje na temat potencjalnych zagrożeń
związanych ze świadczonymi przez Operatora
Usługami Telekomunikacyjnymi, w tym na temat
sposobów ochrony bezpieczeństwa i prywatności
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są publikowane na stronie www.play.pl
§ 5. Odpowiedzialność Operatora
1. Operator ponosi odpowiedzialność za nie
wykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi
Telekomunikacyjnej, chyba że jej niewykonanie lub
nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyż
szej, winy Użytkownika lub nieprzestrzegania przez
Użytkownika postanowień Regulaminu, Umowy lub
wymagań związanych z Ofertami Promocyjnymi.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nie
wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w przypadku braku możliwości świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych podczas realizowania przez
Użytkownika połączeń w sieciach telekomunikacyj
nych Operatorów Zagranicznych oraz sieciach in
nych operatorów.
3. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za
przerwy w świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych
wynikające z nieosiągnięcia parametrów technicz
nych zgodnych ze standardami ETSI przez Telefon
używany przez Użytkownika, który nie posiada
znaku zgodności z zasadniczymi wymaganiami
oraz nie obsługuje poszczególnych rodzajów Usług
Telekomunikacyjnych.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wyko
nania Umowy Operator ponosi wobec Użytkownika
odpowiedzialność w zakresie poniesionej przez
Użytkownika szkody, z wyłączeniem utraconych
korzyści i przy uwzględnieniu zasad określonych
poniżej.
5. W przypadku przerwy w świadczeniu wszystkich
Usług Telekomunikacyjnych trwającej dłużej niż
24 godziny Użytkownik może żądać zapłaty kary
umownej w wysokości 1/30 wartości średniego
Zużycia z 3 ostatnich miesięcy kalendarzowych od
daty wniesienia reklamacji, a w przypadku, gdy
Użytkownik pozostaje stroną Umowy krócej niż 3
miesiące – średniego Zużycia z okresu, w jakim
Użytkownik pozostaje stroną Umowy, za każde ko
lejne rozpoczęte 24 godziny przerwy.
6. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu poszcze
gólnych Usług Telekomunikacyjnych dostępnych
dla Użytkowników Użytkownikowi przysługuje od

szkodowanie w formie kary umownej w wysokości
1/60 średniego Zużycia dotyczącego tych usług z 3
ostatnich miesięcy kalendarzowych od daty wnie
sienia reklamacji, a w przypadku, gdy Użytkownik
pozostaje stroną Umowy krócej niż 3 miesiące –
średniego Zużycia z okresu, w jakim Użytkownik po
zostaje stroną Umowy, za każde kolejne rozpoczęte
24 godziny przerwy.
7. Wypłata kary umownej następuje na podstawie re
klamacji złożonej przez Użytkownika i uznanej przez
Operatora w terminie 14 dni od daty uznania re
klamacji. Kary określone w ust. 5 i 6 powyżej nie
podlegają kumulacji.
8. W przypadkach, o których mowa powyżej, Użytkownik
nie może żądać zapłaty kary umownej za przerwę
w świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych po
upływie 12 miesięcy od zdarzenia uzasadniającego
roszczenie o odszkodowanie oraz za okres przerwy
dłuższy niż 12 miesięcy.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treść informacji przekazywanych lub przesyła
nych przez Użytkownika korzystającego z Usług
Telekomunikacyjnych i innych usług,
b) zabezpieczenie danych oraz oprogramowania
używanego przez Użytkownika znajdujących
się w Telefonie oraz urządzeniach do niego
przyłączonych,
c) szkody wynikłe z braku stosowania przez
Użytkownika zabezpieczeń danych oraz opro
gramowania Telefonu oraz urządzeń do niego
przyłączonych.
10. P4 nie gwarantuje przepustowości transmisji da
nych oraz ich bezpieczeństwa w przypadku, gdy
dane te opuszczają infrastrukturę Sieci Telekomu
nikacyjnej oraz teleinformatycznej Operatora.
11. W celu zapewnienia należytego poziomu bezpie
czeństwa przechowywanych danych Użytkownika
i innych danych Operator zastrzega sobie prawo
do identyfikacji Użytkownika podczas kontaktu
Użytkownika z Operatorem.
§ 6. Zobowiązania Użytkownika
1. Użytkownik zobowiązuje się:

P4 SP. Z O.O. / UL. TAŚMOWA 7 / 02-677 WARSZAWA / KRS 0000217207 / XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY / NIP 951-21-20-077 / REGON 015808609 / KAPITAŁ ZAKŁADOWY 48 456 500,00 PLN

5

a) do niepodejmowania jakichkolwiek działań po
wodujących albo mogących powodować zakłó
cenia pracy urządzeń aktywnych podłączonych
do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci teleinfor
matycznej Operatora oraz sieci Internet,
b) nie kierować bez zgody Operatora do Sieci
Telekomunikacyjnej lub sieci innych przed
siębiorców telekomunikacyjnych za pomocą
jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych
przy użyciu Karty SIM/USIM otrzymanej przez
Użytkownika ruchu pochodzącego z innych sieci
telekomunikacyjnych; realizowanie połączeń
za pomocą urządzeń końcowych przeznaczo
nych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub
działających na podobnej zasadzie (zwanych
dalej Urządzeniami FCT), w których wykorzysty
wane będą karty SIM/USIM działające w Sieci
Telekomunikacyjnej, wymaga uzyskania od
Operatora uprzedniej pisemnej zgody,
c) do korzystania z usług zgodnie z obowiązującym
prawem.
2. Użytkownik zobowiązuje się do chronienia Karty
SIM/USIM przed kradzieżą, zniszczeniem, uszko
dzeniem, zagubieniem lub utratą w inny sposób.
Użytkownik odpowiada za skutki wynikające z uży
wania Karty SIM/USIM przez osoby trzecie lub korzy
stanie przez osoby trzecie z uprawnień określonych
w Regulaminie oraz skutki powstałe w związku ze
znajomością przez osoby trzecie Kodu PIN, Kodu
PUK lub Hasła.
3. Użytkownik, który udostępnił dane powinien nie
zwłocznie poinformować telefonicznie Obsługę
Klienta o zagubieniu, kradzieży, zniszczeniu, uszko
dzeniu lub utracie w inny sposób Karty SIM/USIM.
4. O
 perator po przyjęciu informacji od Użytkownika,
o którym mowa w ust. 3 powyżej niezwłocznie blo
kuje Kartę SIM/USIM w sposób uniemożliwiający
korzystanie z usług świadczonych przez Operatora.
5. U
 żytkownik, o którym mowa w ust. 3 powyżej zo
bowiązuje się pisemnie potwierdzić fakt zagubie
nia, kradzieży lub utraty Karty SIM/USIM na adres
Obsługi Klienta najpóźniej w terminie 5 dni robo
czych od daty zgłoszenia, zgodnie z ust. 3 powyżej.
Do potwierdzenia należy załączyć dowód zgłoszenia
kradzieży poświadczony we właściwej jednostce

policji.
6. W przypadku braku potwierdzenia przez Użytkow
nika, o którym mowa w ust. 3 powyżej faktu za
gubienia lub kradzieży Karty SIM/USIM w terminie
określonym w ust. 5 powyżej, Operator odblokuje
Kartę SIM/USIM, umożliwiając tym samym korzy
stanie z Usług Telekomunikacyjnych. Operator nie
odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika
na skutek niewypełnienia przez Użytkownika obo
wiązku określonego w ust. 5 powyżej.
7. Obsługa Klienta potwierdza Użytkownikowi,
o którym mowa w ust. 3 powyżej datę i godzinę
otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 5 powy
żej, na adres e-mail podany w Umowie, lub – w przy
padku jego braku – pisemnie na podany w Umowie
adres korespondencyjny.
8. Za skutki wynikające z używania przez osoby trze
cie zagubionej lub skradzionej Karty SIM/USIM spo
wodowane niezgłoszeniem lub niepotwierdzeniem
tych faktów do Obsługi Klienta wyłączną odpowie
dzialność ponosi Użytkownik.
9. W przypadkach wymienionych w ust. 3 Użytkownik,
o którym mowa w ust. 3 powyżej może wymie
nić Kartę SIM/USIM na warunkach określonych
w Cenniku.
§ 7. Zobowiązania Operatora
1. Operator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz
Użytkownika usług na warunkach określonych
w Regulaminie i Umowie.
2. Karta SIM/USIM wydana Użytkownikowi stanowi
własność Operatora do chwili zaprzestania świad
czenia usług.
3. Operator zobowiązuje się do przyjmowania
Udostępnienia danych przez Użytkownika na wa
runkach określonych w § 3 Regulaminu.
4. Operator zobowiązuje się do przyjmowania i roz
patrywania reklamacji na warunkach określonych
w § 8 Regulaminu.
§ 8. Reklamacje
1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawie nie
wykonania lub nienależytego wykonania Umowy
pisemnie na adres korespondencyjny Operatora,
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telefonicznie za pośrednictwem Obsługi Klienta,
pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony
internetowej Operatora.
2. P rzed wniesieniem reklamacji Użytkownik powi
nien dokonać Udostępnienia danych.
3. Z a dzień wniesienia reklamacji telefonicznej przyj
muje się dzień przyjęcia zgłoszenia telefonicznego
przez pracownika Obsługi Klienta.
4. Z a dzień wniesienia reklamacji pisemnej przyjmuje
się dzień wpływu pisma reklamacyjnego na adres
korespondencyjny lub numer faksu Operatora,
datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiado
mości elektronicznej wysłanej na adres poczty
elektronicznej Obsługi Klienta lub datę wskazaną
na formularzu przyjęcia reklamacji dostępnym na
stronie WWW Operatora.
5. W
 przypadku wniesienia reklamacji pisemnie
lub ustnie do protokołu w Punkcie Sprzedaży P4
Użytkownik otrzymuje niezwłocznie pisemne po
twierdzenie jej wniesienia. W przypadku wniesienia
reklamacji do Obsługi Klienta pisemnie lub za po
mocą Kanału Zdalnego Użytkownik otrzymuje w ter
minie 14 dni pisemne potwierdzenie jej wniesienia.
Rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia
jej wniesienia zwalnia Operatora od obowiązku pi
semnego potwierdzenia wniesienia reklamacji.
6. R
 eklamacja powinna określać:
a) imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika wraz
z adresem zamieszkania lub siedziby;
b) przedmiot reklamacji oraz czas, w którym miał
miejsce przedmiot reklamacji;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających
reklamację;
d) numer MSISDN, którego reklamacja dotyczy,
e) w przypadku gdy Użytkownik żąda wypłaty od
szkodowania lub innej należności wysokość żą
danej kwoty oraz numer rachunku bankowego
bądź adres właściwy do przesłania wpłaty albo
wniosek o zwrot żądanej kwoty poprzez zwięk
szenie wartości Pakietu Złotówek;
f) czytelny podpis Użytkownika w przypadku rekla
macji złożonej w formie pisemnej.
7. Reklamacja może zostać złożona w terminie 12 mie
sięcy od dnia, w którym Usługa Telekomunikacyjna

została nienależycie wykonana lub miała być wyko
nana. Reklamację złożoną po upływie powyższego
terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym
Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika
w terminie wskazanym w ust. 8.
8. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest niewykonana
lub nienależycie wykonana usługa lub nieprawi
dłowe obliczenie należności z tytułu świadczonej
usługi, to obowiązek zapłaty kwestionowanej kwoty
zostaje zawieszony od momentu wniesienia przez
Użytkownika reklamacji spełniającej wymagania
określone w ust. 5 powyżej do momentu rozpatrze
nia reklamacji.
9. Operator udziela odpowiedzi na reklamację w for
mie pisemnej w terminie 30 dni od daty jej złożenia.
Reklamacja nierozpatrzona w tym terminie jest
uznawana za uwzględnioną.
10. Po otrzymaniu od Operatora odpowiedzi na rekla
mację, w której Operator nie uwzględnił roszczeń
Użytkownika w całości lub w części, Użytkownik ma
prawo wedle własnego uznania:
a) w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę
postępowania przed sądem powszechnym lub,
w przypadku gdy reklamującym jest Konsument,
ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępo
waniu mediacyjnym lub przed sądem polubow
nym; albo
b) złożyć odwołanie od odpowiedzi Operatora na
złożoną reklamację do Działu Rozpatrywania
Odwołań w terminie 30 dni od daty otrzymania
odpowiedzi w trybie przewidzianym dla wnosze
nia reklamacji opisanym w ust. 5 powyżej.
11. Prawo do dochodzenia w postępowaniu sądowym,
mediacyjnym lub polubownym odszkodowania
przez Użytkownika z tytułu niewykonania lub nie
należytego wykonania Usług Telekomunikacyjnych
lub innych usług przysługuje Użytkownikowi po
wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
Drogę postępowania reklamacyjnego uznaje się za
wyczerpaną w momencie otrzymania przez Użyt
kownika odpowiedzi na reklamację zgodnie z ust.
8 powyżej.
12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji
kwestionowana kwota podlega zwrotowi zgodnie
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z dyspozycją określoną w treści reklamacji, z za
strzeżeniem § 10 ust. 2 Regulaminu. W przypadku
uwzględnienia reklamacji, opłata z tytułu usługi
wykazu szczegółowego, uiszczona za miesiąc,
w którym usługa telekomunikacyjna była
niewykonana lub nienależycie wykonana, jest
zwracana Użytkownikowi poprzez Doładowanie,
chyba że strony ustalą inaczej.
§ 9. Obsługa Klienta
1. Operator zapewnia obsługę serwisową świadczo
nych usług za pomocą Obsługi Klienta.
2. Użytkownicy mają możliwość:
a) kontaktu z Obsługą Klienta,
b) korzystania z usług obsługi posprzedażnej w go
dzinach pracy Punktów Sprzedaży P4.
3. Obsługa Klienta może dotyczyć:
a) oferowanych usług i zasad korzystania z usług,
b) obsługi Telefonów, a także zasad postępowania
w przypadku ich awarii,
c) przyjmowania reklamacji (dla Użytkowników,
którzy udostępnili dane),
d) realizacji zleceń jednorazowych (dla Użytkow
ników, którzy udostępnili dane),
e) realizacji zleceń stałych (dla Użytkowników,
którzy udostępnili dane),
f) trwających promocji, ofert specjalnych
i lojalnościowych.
4. Autoryzacja Użytkowników jest dokonywana za po
średnictwem Hasła lub weryfikacji okazanego do
kumentu tożsamości.
5. Jeżeli dane Użytkownika zawarte w zgłoszeniu nie
są wystarczające do identyfikacji lub poprawnego
obsłużenia zgłoszenia Użytkownika Operator za
strzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji
danych Użytkownika.
6. Operator zastrzega możliwość żądania dodatko
wych dokumentów, jeżeli tożsamość Użytkownika
budzi wątpliwości. Prawidłowa identyfikacja jest
warunkiem realizacji obsługi Użytkownika przez
Obsługę Klienta.
7. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej sta
ranności w celu zabezpieczenia poufności swo

jego Hasła, a także nie udostępniać Hasła osobom
trzecim. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie
powiadomić Operatora o każdym podejrzeniu wej
ścia w posiadanie jego Hasła przez osobę trzecią.
Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za
następstwa udostępnienia Hasła osobom trzecim.
8. Operator może rejestrować treść połączeń
z Obsługą Klienta. w celu udokumentowania dyspo
zycji przekazywanych konsultantom przez Użytkow
nika i usprawniania obsługi Użytkownika.
§ 10. Wygaśnięcie i rozwiązanie Umowy oraz
zawieszenie możliwości korzystania
przez Użytkownika z usług
1. Umowa wygasa wskutek utraty przez Operatora
uprawnień do prowadzenia działalności teleko
munikacyjnej. W takim przypadku Operator ma
prawo do niezwłocznego zaprzestania świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz
Użytkownika.
2. Umowa wygasa po upływie Ostatniego dnia ważno
ści konta Użytkownika.
3. Operator może według własnego wyboru rozwią
zać Umowę w każdym momencie ze skutkiem na
tychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedze
nia Użytkownika) lub zawiesić świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla
Użytkownika w przypadku:
a) zaistnienia siły wyższej lub innych wyda
rzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależ
nych od Operatora, które uniemożliwiają lub
w istotny sposób utrudniają świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych oraz innych usług;
b) podania przez Użytkownika nieprawdziwych da
nych przy Udostępnieniu danych;
c) udostępniania usług Operatora innym osobom
w celu uzyskania korzyści majątkowych bez
zgody Operatora;
d) gdy Użytkownik będzie kierował do sieci
Operatora i sieci innych przedsiębiorców teleko
munikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek urzą
dzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu karty
SIM/USIM otrzymanej przez Użytkownika, ruch
pochodzący z innych sieci telekomunikacyjnych
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bez zgody operatora lub w przypadku realizo
wania połączeń za pomocą urządzeń końcowych
przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjo
narnej lub działających na podobnej zasadzie
(zwanych dalej Urządzeniami FCT), w których
będą wykorzystywane karty SIM/USIM działa
jące w Sieci Telekomunikacyjnej, bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.;
e) stwierdzenia, że Użytkownik używa Karty SIM/
USIM, korzystając ze skradzionego urządzenia
telekomunikacyjnego lub urządzenia niepo
siadającego znaku zgodności z zasadniczymi
wymaganiami;
f) działania na szkodę Operatora lub korzystania
z Usług Telekomunikacyjnych i usług Operatora
niezgodnie z prawem lub Umową.
4. W przypadku stwierdzenia podjęcia przez Użytkow
nika działań, o których mowa w ust. 3 pkt d),
Operator ma prawo Żądania od Użytkownika za
płaty kary umownej w wysokości 5000 PLN, co nie
wyłącza uprawnienia Operatora do Żądania od
Użytkownika odszkodowania przenoszącego wyso
kość kary umownej na zasadach ogólnych w sytu
acji, gdy szkoda poniesiona przez P4 przewyższy
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Rozwiązując Umowę w trybie opisanym w ust. 3
powyżej, Operator zawiadamia o tym Użytkownika,
wysyłając SMS, wiadomość elektroniczną na adres
e-mail lub pismo na adres korespondencyjny po
dany przez Użytkownika, w tym podany w Karcie
Udostępnienia Danych.
6. W dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy
Operator zaprzestaje świadczenia Użytkownikowi
Usług Telekomunikacyjnych i innych usług, a także
dezaktywuje Kartę SIM/USIM Użytkownika.
§ 11. Ochrona danych osobowych oraz Tajemnica
telekomunikacyjna
1. Operator jest administratorem danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz.
926 ze zm.).
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane
przez P4 w celu świadczenia usług, archiwizacji,

a także sprzedaży produktów i usług Operatora
oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmo
wanych przez P4 samodzielnie lub we współpracy
z innymi podmiotami, jak również na potrzeby pro
wadzenia analiz gospodarczych. Dane identyfiku
jące Użytkownika mogą być zamieszczone w spisie
abonentów za zgodą Użytkownika, który może być
wydawany w formie książkowej lub elektronicznej.
Ponadto dane te mogą być udostępnione innym
Przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzą
cym spisy abonentów lub świadczącym usługę in
formacji o numerach telefonicznych, w tym usługę
ogólnokrajowego spisu abonentów oraz informacji
o numerach obejmującej wszystkich abonentów
publicznych sieci telefonicznych.
3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostęp
niane współpracującym podmiotom, uprawnionym
organom oraz biurom informacji gospodarczej,
jak również – gdyby zaistniała taka potrzeba – in
stytucjom zajmującym się dochodzeniem należ
ności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się
windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich
pełnomocnikom.
4. Operator zapewnia realizację uprawnień wynikają
cych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, tzn. w szczególności umożliwia
Użytkownikom dostęp do własnych danych osobo
wych i ich poprawianie.
5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik
powinien kierować na adres: ul. Taśmowa 7, 02-677
Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe”.
6. Operator zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i w granicach istniejących możliwości tech
nicznych gwarantuje przestrzeganie tajemnicy
telekomunikacyjnej, z wyjątkiem przypadków, gdy
ujawnienie informacji objętych tajemnicą teleko
munikacyjną jest dozwolone na podstawie przepi
sów prawa. Operator dołoży należytej staranności
przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyj
nych, Sieci Telekomunikacyjnych oraz danych oso
bowych w zakresie uzasadnionym względami tech
nicznymi i ekonomicznymi. W zakresie niezbędnym
do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz
innych usług Użytkownikowi Operator ma prawo
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zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać,
zmieniać, usuwać lub udostępniać dane objęte
tajemnicą telekomunikacyjną. W sytuacji gdy jest
to konieczne dla usunięcia awarii, powstających
zakłóceń lub w sytuacji zagrożenia dla utrzymania
sieci albo świadczenia usług, Operator – po poin
formowaniu osób uczestniczących w połączeniu
– ma prawo włączyć się do trwającego połączenia
lub je przerwać.
7. D
 ane transmisyjne odzwierciedlające Usługi
Telekomunikacyjne wykonywane przez Operatora
na rzecz Użytkownika, w tym dane lokalizacyjne,
które oznaczają wszelkie dane przetwarzane przez
Operatora w Sieci Telekomunikacyjnej wskazujące
położenie geograficzne urządzenia końcowego
Użytkownika korzystającego z publicznie dostęp
nych Usług Telekomunikacyjnych, obejmuje dane
dotyczące przekazywania komunikatów w Sieciach
Telekomunikacyjnych lub służące do naliczania
opłat za Usługi Telekomunikacyjne.
8. O
 perator przetwarza dane transmisyjne odzwier
ciedlające Usługi Telekomunikacyjne wykonywane
przez Operatora na rzecz Użytkownika, w tym dane
lokalizacyjne dla celów naliczania opłat za usługi
i opłat z tytułu rozliczeń między przedsiębiorcami
telekomunikacyjnymi, jak również – na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach prawa –
dla celów marketingu usług lub świadczenia usług
o wartości wzbogaconej. Ponadto dane te będą
przetwarzane na potrzeby prowadzenia analiz go
spodarczych. Dane te będą przetwarzane w okre
sie obowiązywania umowy o świadczeniu Usług
Telekomunikacyjnych, a ponadto Operator będzie
przetwarzał i przechowywał dane transmisyjne
przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym
z uwagi na wymagania dotyczące dokumentowania
działalności gospodarczej (dokumentacja księ
gowa), jak również ze względu na realizację przez
uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz
obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpie
czeństwa i porządku publicznego, a także ewen
tualne spory cywilnoprawne dotyczące umowy
o świadczenie usług lub jej wykonywania.
9. U
 żytkownik ma możliwość wpływu na zakres prze
twarzania danych go dotyczących poprzez okre

ślenie zakresu Usług Telekomunikacyjnych świad
czonych zgodnie z jego żądaniem lub zakresu jego
uprawnień.
10. Podczas korzystania z usług w sieciach partnerów
roamingowych lokalne zasady dotyczące przecho
wywania i transferu danych Użytkownika mogą
być inne niż stosowane w Sieci Telekomunikacyjnej
Operatora.
11. Operator zastrzega sobie możliwość szczegóło
wego uregulowania kwestii dotyczących przetwa
rzania danych w zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną w odrębnych regulaminach.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami
niniejszego Regulaminu mają zastosowanie od
powiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Prawa telekomunikacyjnego wraz z przepisami
wykonawczymi.
2. Operator może dokonać zmiany warunków
Umowy, w tym określonych niniejszym Regula
minie. W takim przypadku Operator poinformuje Użytkownika o proponowanych zmia
nach warunków Umowy, w tym określonych
w niniejszym Regulaminie z wyprzedzeniem
co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie, poprzez podanie tego
faktu i treści każdej proponowanej zmiany do
publicznej wiadomości na stronie internetowej
WWW Operatora oraz doręczy Użytkownikowi,
który udostępnił swoje dane, treść każdej proponowanej zmiany na piśmie albo w zależności
od żądania Użytkownika, drogą elektroniczną na
wskazany przez Użytkownika w tym celu adres
poczty elektronicznej, albo w inny uzgodniony
z Użytkownikiem sposób w szczególności poprzez
Kanały Zdalne.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich
sporów jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.
Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których
stroną jest Konsument.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 19.01.2013 r. (obo
wiązuje Użytkowników, którzy zawarli z Operatorem
Umowę począwszy od dnia 19.01.2013 r.).
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