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Oferta Promocyjna „LongPlay 1 zł dla Abonentów” 
obowiązuje od 19 maja 2010 r. do odwołania. 
(zmieniony dn. 1.05.2014 r.)

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 

1. Oferta Promocyjna „LongPlay 1 zł dla Abonentów” skierowana jest do wszystkich Abonentów Sieci
Telekomunikacyjnej P4, którzy w okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej:

a zawrą Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas nieokreślony 
w ramach Oferty Promocyjnej „LongPlay 1 zł dla Abonentów” z Abonamentem 
w wysokości 1 zł oraz 

b wyraŜą przy zawieraniu Umowy pisemną zgodę na otrzymywanie faktur w 
wersji elektronicznej. 

2. Z zawarciem Umowy w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej nie łączy się prawo do zakupu
Telefonu po specjalnej cenie.

3. Faktury wystawiane przez P4 w formie elektronicznej spełniają wymogi rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie
elektronicznej, a takŜe przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi
kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. z 2005 r., nr 133, poz. 1119) i opatrzone są bezpiecznym
podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z poźń. zm.3)), weryfikowanym za pomocą waŜnego
kwalifikowanego certyfikatu.

Szczegóły Oferty Promocyjnej „LongPlay 1 zł dla Abonentów” 

4. W ramach Abonamentu, o którym mowa w pkt 1 lit a niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent nie
otrzymuje Pakietu Złotówek, a opłaty za świadczone przez P4 Usługi Telekomunikacyjne naliczane
są poza Abonamentem, zgodnie z zasadami wskazanymi poniŜej.

Tabela [1] Cennik jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe (ceny nie dotyczą usług wskazanych 
w pkt 6 niniejszej Oferty Promocyjnej)   

Lp. Usługa podstawowa Cena 

1. Połączenie głosowe do wszystkich krajowych 
operatorów (naliczanie sekundowe) 

0,39 PLN / minuta 

2. SMS do wszystkich krajowych operatorów 
komórkowych (SMS standardowy) 

0,18 PLN / SMS 

3. MMS do wszystkich krajowych operatorów 
komórkowych (MMS standardowy) 

0,18 PLN / MMS 

4. Połączenie wideo do wszystkich krajowych 
operatorów komórkowych (naliczanie sekundowe) 

0,39 PLN / minuta 

5. 
Przesyłanie danych 0,12 PLN / 100 kB 
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5. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent nie ponosi opłaty za przyłączenie Numeru 

MSISDN (numeru telefonu) do Sieci Telekomunikacyjnej P4. 
 
6. Pozostałe opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem Oferty LongPlay: 
 

a. Opłaty za usługi dodane – Tabela nr 6 Cennika Oferty LongPlay  
b. Opłaty za zarządzanie kontem – Tabela nr 7 Cennika Oferty LongPlay  
c. Opłaty za połączenia głosowe na numery specjalne – Tabela nr 8 Cennika Oferty LongPlay 
d. Opłaty za połączenia głosowe i wideo z numerami specjalnymi – Tabela nr 9 Cennika Oferty 

LongPlay  
e. Opłaty za wysyłanie wiadomości SMS i MMS na numery specjalne – Tabela na 10 Cennika 

Oferty LongPlay 
f. Opłaty za usługi międzynarodowe: połączenia głosowe, połączenia wideo, międzynarodowe 

wiadomości SMS, MMS – Tabela nr 12 Cennika Oferty LongPlay 
g. Opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym – Tabela nr 13 Cennika Oferty LongPlay  
h. Opłaty za połączenia wideo w roamingu międzynarodowym – Tabela nr 14 Cennika Oferty 

LongPlay  
i. Opłaty za połączenia głosowe w roamingu przy uŜyciu Usługi „Tani roaming” – Tabela nr 15 

Cennika Oferty LongPlay  
 

Szczegóły Oferty Promocyjnej „LongPlay 1 zł dla Abonentów” 

 
7. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej „LongPlay 1 zł dla Abonentów” osoby, o których mowa w 

pkt 1 powyŜej otrzymają do wyboru: 
 

a. moŜliwość korzystania Bezpłatnie z usługi „Nieograniczone połączenia w Play”, przez 6 pełnych 
Okresów Rozliczeniowych na zasadach opisanych w pkt. 7.1, niniejszej Oferty Promocyjnej albo, 

 
b. Promocyjny pakiet 60 minut do wszystkich, który jest przyznawany Bezpłatnie przez 6 pełnych 

Okresów Rozliczeniowych na zasadach opisanych w pkt. 7.2 niniejszej Oferty Promocyjnej. 
 

7.1 Zasady przyznania usługi „Nieograniczone połączenia w Play”, o którym mowa  w pkt. 7 lit. a. 
 

a. Usługa jest aktywowana przez P4 wraz z zawarciem Umowy. 
b. W ramach usługi „Nieograniczone połączenia w Play” jest przyznawane 44 640 minut, które 

mogą być wykorzystane na krajowe połączenia głosowe i wideo („połączenia”) z Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 na dowolnie wybrane numery do Sieci Telekomunikacyjnej P4. Usługa 
przyznawana przez sześć pierwszych pełnych Okresów Rozliczeniowych. 

c. Minuty w ramach usługi „Nieograniczone połączenia w Play”  są  przyznawane pierwszego dnia 
kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 

d. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym minuty w ramach usługi „Nieograniczone 
połączenia w Play” są przyznawane pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia 
kalendarzowego następującego po dniu, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN. Liczba 
minut w ramach usługi „Nieograniczone połączenia w Play” jest proporcjonalna do liczby dni 
pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 
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e. Usługa jest Bezpłatnie przyznawana przez sześć pierwszych, pełnych Okresów Rozliczeniowych.
UŜycie w treści niniejszego regulaminu wyraŜenia Bezpłatnie oznacza, Ŝe opłata za usługę
zawarta jest w kwocie Abonamentu.

f. Po zakończeniu okresu promocyjnego o którym mowa w pkt 7.1 lit e. usługa nie jest dostępna.
g. Aby sprawdzić stan minut w pakiecie naleŜy wybrać i zatwierdzić krótki, kod *106# na

klawiaturze telefonu.
h. Niewykorzystane minuty z pakietu nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy.
i. W przypadku gdy w okresie, o którym mowa w lit. e niniejszego punktu Abonent odwoła zgodę

na otrzymywanie faktur  w formie elektronicznej, dalsze korzystanie z usługi nie będzie moŜliwe.

7.2 Szczegóły przyznawania promocyjnego pakietu 60 minut do wszystkich, o którym mowa 
w pkt. 7 lit. b. 

a. Usługa jest aktywowana przez P4 wraz z zawarciem Umowy.
b. Pakiet moŜe być wykorzystany na krajowe połączenia głosowe oraz wideo do krajowych sieci

komórkowych i na krajowe połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne realizowane z
Sieci Telekomunikacyjnej P4. Pakiet jest przyznawany przez sześć pierwszych pełnych Okresów
Rozliczeniowych.

c. Pakiet jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego,
pomiędzy godziną 00:00 a 01:00.

d. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym pakiet jest przyznawany pomiędzy godziną
00:00 a 01:00 pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu, w którym nastąpiła
aktywacja Numeru MSISDN. Liczba minut w pakiecie jest proporcjonalna do liczby dni
pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego.

e. Pakiet minut do wszystkich jest przyznawany Bezpłatnie, co oznacza, Ŝe opłata za pakiet minut do
wszystkich przyznawany Abonentowi w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, zawarta jest w
kwocie Abonamentu.

f. Po zakończeniu okresu promocyjnego o którym mowa w pkt 7.2 lit e. usługa nie jest dostępna.
g. Aby sprawdzić stan minut w pakiecie naleŜy wybrać i zatwierdzić krótki, kod *105# na

klawiaturze telefonu.
h. Niewykorzystane minuty z pakietu nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy.
i. W przypadku gdy w okresie o którym mowa w lit. e  niniejszego punktu Abonent odwoła zgodę

na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej, pakiet nie będzie dalej przyznawany.

Dodatkowe informacje 

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

9. Dla niniejszej Oferty Promocyjnej nie jest moŜliwe aktywowanie jakichkolwiek usług promocyjnych.
10. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności

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

11. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się:

a. nie generować sztucznego ruchu nie słuŜącego wymianie informacji;
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b. nie uŜywać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych
c. nie uŜywać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu

„maszyna do maszyny” lub „maszyna do uŜytkownika”
d. nie uŜywać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service
e. [usunięto]

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

12. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień określonych w pkt 11 niniejszej Oferty
Promocyjnej, Operator wezwie Abonenta do zaprzestania naruszeń wyznaczając w tym celu
odpowiedni termin, a po bezskutecznym jego upływie moŜe według własnego wyboru rozwiązać
Umowę w kaŜdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia
Abonenta) lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Abonenta.

13. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia opisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą literą naleŜy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty LongPlay oraz Regulaminie świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik
Oferty LongPlay oraz Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Abonentów.

15. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a
postanowieniami dokumentów wskazanych powyŜej postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej
będą miały charakter nadrzędny.

16. 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.

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