
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Regulamin Oferty Promocyjnej „9 gr za minutę do 
wszystkich na 22. Finał WOŚP” dla Ofert na Kartę w Play 
 
obowiązuje od 24 grudnia 2013 r. do 12 stycznia 2014  
 
 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej 
 

1. Oferta Promocyjna „9 groszy za minutę do wszystkich na 22. Finał WOŚP” (zwana dalej „Ofertą 
Promocyjną”) skierowana jest do wszystkich Użytkowników następujących Ofert na kartę w 
Play: 

 Play na Kartę 

 Play na Kartę Lubię to! 

 Play na Kartę Rok Ważności Konta 

 Oferta Promocyjna Lubię to! 

 Play Fresh 
2. Każdy Użytkownik, który aktywuje zgodnie z pkt. 3 poniżej niniejszą Ofertę Promocyjną, będzie 

mógł w trakcie jej obowiązywania wykonywać krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci 
komórkowych i na krajowe numery w sieciach stacjonarnych po stawce 0,09 PLN za minutę 
połączenia. 

3. Ofertę Promocyjną można aktywować w dniach od 24 grudnia 2013 r., od godziny 00:01 do 12 
stycznia 2014 r. do godziny 23:59 w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej, jednym z niżej 
wymienionych sposobów:  

 Poprzez wprowadzenie na klawiaturze telefonu krótkiego kodu *111*333*1#  
i zatwierdzenie klawiszem połączenia; 

 Poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści „START.333” pod numer 111; 

 Poprzez wybranie odpowiedniej promocji w Play24; 

 Poprzez kontakt z Obsługą Klienta. 
4. Z Oferty Promocyjnej można korzystać od chwili aktywacji do 12 stycznia 2014 r. do godziny 

23:59. 
5. Po zakończeniu obowiązywania Oferty Promocyjnej opłaty za krajowe połączenia głosowe do 

wszystkich sieci komórkowych i na krajowe numery w sieciach stacjonarnych będą naliczane 
zgodnie z Cennikiem Oferty, z której korzysta Użytkownik. 

6. Warunkiem koniecznym do aktywacji Oferty Promocyjnej jest utrzymywanie przez Użytkownika, 
w chwili aktywacji Oferty Promocyjnej, Okresu ważności połączeń wychodzących. 

7. Aktywacja niniejszej Oferty Promocyjnej następuje w ciągu 24 godzin od dokonania jednej z 
czynności, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu. Aby sprawdzić czy Oferta 
Promocyjna jest aktywna, należy skorzystać z jednego z niżej wymienionych sposobów: 

 Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*333*3#; 

 Wysłać wiadomość SMS o treści „STATUS.333” pod numer 111; 

 Sprawdzić status promocji w Play24; 

 Skontaktować się z Obsługą Klienta. 
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8. W przypadku zmiany oferty w ramach ofert wymienionych w pkt 1 niniejszego regulaminu, 
niniejsza Oferta Promocyjna przestaje obowiązywać i aby z niej korzystać należy ja ponownie 
aktywować zgodnie z niniejszym regulaminem. 

 

Postanowienia końcowe 
  

9. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej 
w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie 
wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika. Informacja o zmianie lub 
odwołaniu Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w 
inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

10. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu dużą literą należy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników lub Cenniku oferty, z której 

korzysta Użytkownik. 
11. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio 

postanowienia dokumentów wskazanych w pkt. 10 powyżej. 
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu,  

a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 10 niniejszej Oferty Promocyjnej, 
postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

13. Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie podane są w złotych polskich (PLN) 
i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. 

14. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się: 
a. nie kierować bez zgody Operatora do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek urządzeń 
telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty SIM/USIM otrzymanej przez Użytkownika 
ruchu pochodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych; 

b. nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci 
Telekomunikacyjnej lub realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych 
przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej 
zasadzie, w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działające w Sieci 
Telekomunikacyjnej; 

c. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji; 
d. nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych 
e. nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności 

ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika” 
f. nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial  

of Service 
g. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego 

na masowym wykonywaniu połączeń, w szczególności w przypadku automatycznej 
dystrybucji połączeń lub automatycznej interaktywnej obsługi numeru wywołanego lub 

w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego Użytkownika  
w celu obsługi tego ruchu. 

15. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt.14 lit. od a. do  

http://www.play.pl/
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g. niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator może zawiesić świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.  

16. Regulamin niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl  

http://www.play.pl/

