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Oferta Promocyjna „RePlay All Inclusive 19.05” w Telesales 
Obowiązuje od 30.03.2012 do odwołania 
Zmieniony dn. 01.05.2014 r. 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 

1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla Abonentów oraz dla Abonentów 
korzystających z oferty typu mix, którzy w okresie jej obowiązywania zawrą z P4 aneks do 
Umowy, który przedłuży okres obowiązywania Umowy o kolejne 24 miesiące (Okres 
Zastrzeżony) z zastrzeżeniem pkt. 6 lub 7 niniejszego regulaminu, w ramach Oferty LongPlay 
(Plan Cenowy II) z dowolnie wybranym abonamentem w kanale sprzedaży telesales. 

 
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 typu mix utrzymuje Okres ważności połączeń 
wychodzących oraz otrzymał zgodę P4 na skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej. 
 

3. Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej jest zakup przez osoby, o których 
mowa w punkcie 1 powyżej, pakietu Smartfon 250 MB zgodnie z punktem 4.1 niniejszej Oferty 
Promocyjnej. 

 
Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej 
4. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonenci, o których mowa w punkcie 1 powyżej 

otrzymają: 
a. Dodatkowo płatny pakiet Smartfon 250 MB zgodnie z Tabelą 1, na zasadach opisanych         

w punkcie 4.1 niniejszej Oferty Promocyjnej. 
Tabela 1  

Abonament 
LongPlay II 29 

(All Inclusive 39)  
LongPlay II 49  

(All Inclusive 59) 
LongPlay II 69 

(All Inclusive 79) 
LongPlay II 99  

(All Inclusive 109)  
LongPlay II 129 

(All Inclusive 139) 

Pakiet Smartfon 250 MB, płatny 10 PLN, każdego Okresu Rozliczeniowego 

Suma Abonamentu i 
opłaty abonamentowej 

za pakiet 250 MB 
39 PLN 59 PLN 79 PLN 109 PLN 139 PLN 

 
b. Promocyjny pakiet złotówek, który jest przyznawany zgodnie z Tabelą 2, na zasadach 

opisanych w punkcie 4.2 niniejszej Oferty Promocyjnej. 
Tabela 2  

Abonament 
LongPlay II 29 

(All Inclusive 39) 
LongPlay II 49  

(All Inclusive 59) 
LongPlay II 69 

(All Inclusive 79) 
LongPlay II 99  

(All Inclusive 109) 
LongPlay II 129 

(All Inclusive 139) 

Promocyjny pakiet 
złotówek  

Promocyjny pakiet 
złotówek II  
29,50 PLN 

Promocyjny pakiet 
złotówek II  
38,00 PLN 

Promocyjny pakiet 
złotówek II  
61,50 PLN 

Promocyjny pakiet 
złotówek II  
24,50 PLN 

Promocyjny pakiet 
złotówek  
61 PLN 

 
c. Promocyjną usługę „Nieograniczone połączenia w Play” z której mogą korzystać w okresie 

zależnym od wysokości wybranego Abonamentu, zgodnie z Tabelą 3, na zasadach 
opisanych w  punkcie 4.3 niniejszej Oferty Promocyjnej. 
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Tabela 3  

Abonament 
LongPlay II 29 

(All Inclusive 39) 
LongPlay II 49  

(All Inclusive 59) 
LongPlay II 69 

(All Inclusive 79) 
LongPlay II 99  

(All Inclusive 109) 
LongPlay II 129 

(All Inclusive 139) 

Okres Bezpłatnego 
korzystania z 

promocyjnej usługi 
"Nieograniczone 

połączenia w Play"” 

Przez 3 pierwsze, 
pełne Okresy 
Rozliczeniowe 

Przez 6 pierwszych, 
pełnych Okresów 
Rozliczeniowych 

Przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu się 
Umowy w Umowę na czas nieokreślony 

 
d. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy z Abonamentem LongPlay II 69 lub Abonamentem 

LongPlay II 99 Abonent otrzymuje rabat na Abonament, w wysokości uzależnionej od kwoty 
wybranego Abonamentu, zgodnie z Tabelą 4, na zasadach opisanych w punkcie 4.4 
niniejszej Oferty Promocyjnej.  

Tabela 4 

Abonament 
LongPlay II 69 

(All Inclusive 79) 

LongPlay II 99  

(All Inclusive 109) 

Wysokość Abonamentu przed rabatem 69 PLN 99 PLN 

Procentowa wysokość rabatu 14,49% 20,20% 

 
e. Promocyjną usługę „Pakiet Społecznościowy”, na zasadach opisanych w punkcie 4.5 

niniejszej Oferty Promocyjnej. 
 

f. Dodatkowy pakiet minut do wszystkich sieci zgodnie z Tabelą 5 na zasadach opisanych       
w punkcie 4.6 niniejszej Oferty Promocyjnej.  

Tabela 5 

Abonament 
LongPlay II 29 

(All Inclusive 39) 
LongPlay II 49  

(All Inclusive 59) 
LongPlay II 69 

(All Inclusive 79) 
LongPlay II 99  

(All Inclusive 109) 
LongPlay II 129 

(All Inclusive 139) 

Dodatkowy pakiet minut 
do wszystkich sieci 

35 50 70 100 150 

 
g. Promocyjny pakiet minut do wszystkich, który jest przyznawany zgodnie z Tabelą 6 poniżej, 

na zasadach opisanych w punkcie 4.7 niniejszej Oferty Promocyjnej. 
Tabela 6 

Abonament 
LongPlay II 29 

(All Inclusive 39) 
LongPlay II 49  

(All Inclusive 59) 
LongPlay II 69 

(All Inclusive 79) 
LongPlay II 99  

(All Inclusive 109) 
LongPlay II 129 

(All Inclusive 139) 

Promocyjny pakiet minut 
do wszystkich sieci 

50 100 200 

Okres na jaki jest 
przyznawany 

promocyjny pakiet 
Przez 6 pierwszych, pełnych Okresów Rozliczeniowych 

 
h. Pakiet minut do wszystkich, który jest przyznawany zgodnie z Tabelą 7 poniżej, na zasadach 

opisanych w punkcie 4.8 niniejszej Oferty Promocyjnej. 
 

Tabela 7 

Abonament 
LongPlay II 29 

(All Inclusive 39) 
LongPlay II 49  

(All Inclusive 59) 
LongPlay II 69 

(All Inclusive 79) 
LongPlay II 99  

(All Inclusive 109) 
LongPlay II 129 

(All Inclusive 139) 
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Pakiet minut do 
wszystkich sieci 

20 35 50 70 100 

 
4.1 Szczegóły przyznawania pakietu Smartfon 250 MB, o którym mowa w punkcie 4 lit. a. 

 
a. Pakiet Smartfon 250 MB przyznawany jest pierwszego dnia kalendarzowego każdego 

Okresu Rozliczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 w wysokości określonej w Tabeli 1 
powyżej przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas 
nieokreślony liczone od daty wejścia w życie postanowień aneksu zgodnie z punktem 8 
niniejszej Oferty Promocyjnej.  

b. Transfer danych w ramach pakietu Smartfon  250 MB jest rozliczany co 100 kB, co oznacza, 
że jednostki są pobierane z pakietu przy każdej rozpoczętej transmisji 100 kB. 

c. Pakiet może być wykorzystywany do transmisji danych w roamingu krajowym oraz w sieci 
Telekomunikacyjnej P4.  

d. Opłata abonamentowa za korzystanie z pakietu w każdym Okresie Rozliczeniowym wynosi 
10 PLN. 

e. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, od daty wejścia w życie postanowień 
aneksu zgodnie z punktem 8 niniejszej Oferty Promocyjnej do ostatniego dnia pierwszego 
niepełnego Okresu Rozliczeniowego w którym nastąpiła aktywacja pakietu, liczba jednostek 
w pakiecie oraz opłata abonamentowa za pakiet jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych 
do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

f. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z pakietu nie przechodzą na 
kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

g. Do momentu aktywowania pakietu Smartfon 250 MB, prędkość transmisji danych może 
zostać ograniczona. Prędkość transferu danych zostaje przywrócona w ciągu 24 h od daty 
wejścia w życie postanowień aneksu zgodnie z punktem 8 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

h. Pakiet nie może być dezaktywowany i jest on stałym elementem niniejszej Oferty 
Promocyjnej. 

i. Aby sprawdzić stan środków w ramach pakietu należy wybrać na klawiaturze telefonu 
i zatwierdzić kod: *107#. 

j. Po wykorzystaniu pakietu, w danym Okresie Rozliczeniowym prędkość transmisji danych 
zostanie zmniejszona. 

k. Korzystanie z transmisji danych po wykorzystaniu pakietu jest Bezpłatne, oznacza to, że 
opłata zawarta jest w kwocie Abonamentu. 

l. Aby przywrócić parametry techniczne transmisji danych w bieżącym Okresie Rozliczeniowym 
należy aktywować Pakiet Internet NON STOP 50 MB za 5 PLN. Po aktywacji Pakietu 
parametry techniczne transmisji danych zostaną przywrócone w ciągu 24 h zgodnie               
z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Usługi „Pakiet Internet”. 

 
4.2 Szczegóły przyznawania promocyjnego pakietu złotówek II oraz promocyjnego pakietu 

złotówek (zwanymi dalej promocyjnym pakietem złotówek), o którym mowa w punkcie 4 lit. b. 

a. Wysokość pakietu uzależniona jest od kwoty wybranego Abonamentu, zgodnie z Tabelą 2 

niniejszej Oferty Promocyjnej.  

b. Promocyjny pakiet złotówek jest przyznawany Bezpłatnie, co oznacza, że opłata za pakiet 

jest zawarta w kwocie Abonamentu. 
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c. Promocyjny pakiet złotówek może być wykorzystany na usługi podstawowe wymienione        
w Cenniku Oferty LongPlay (Plan Cenowy II) w Tabeli nr 1 z zastrzeżeniem, że                      
w Abonamencie LongPlay II 99 oraz LongPlay II 129 promocyjny pakiet złotówek nie jest 
wymienny na transfer danych.  

d. Promocyjny pakiet złotówek jest przyznawany przez cały Okres Zastrzeżony oraz po 

przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony liczony od daty wejścia w życie 

postanowień aneksu zgodnie z punktem 8 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

e. Pakiet jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego każdego Okresu 

Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 
f. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym, za okres od daty wejścia w życie 

postanowień aneksu do Umowy zgodnie z punktem 8 do ostatniego dnia pierwszego 
niepełnego Okresu Rozliczeniowego promocyjnego pakiet złotówek przyznawany jest           
w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu 
Rozliczeniowego. 

g. Jednostki rozliczeniowe przyznane w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej łączą się              

z jednostkami rozliczeniowymi pochodzącymi z Pakietu Złotówek przyznawanego w ramach 

Abonamentu. Wykorzystanie jednostek rozliczeniowych przyznanych w ramach 

promocyjnego pakietu złotówek oraz Pakietu Złotówek jest równoległe. 

h. Aby sprawdzić stan złotówek w pakiecie należy wybrać i zatwierdzić krótki, kod *101# na 

klawiaturze telefonu. Wpisując powyższy kod Abonent otrzyma informację dotyczącą liczby 

Złotówek  pochodzących z promocyjnego pakietu złotówek oraz Pakietu Złotówek, 

przyznawanego w ramach Oferty LongPlay (Plan Cenowy II).  

i. Niewykorzystane jednostki z pakietu nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy. 

j. Po wykorzystaniu promocyjnego pakietu złotówek oraz Pakietu Złotówek przyznawanego 

w ramach Abonamentu, opłaty za usługi będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty 

LongPlay (Plan Cenowy II) z zastrzeżeniem, że w Abonamencie LongPlay II 99 oraz 

LongPlay II 129 promocyjny pakiet złotówek nie jest wymienny na transfer danych. 
 

4.3 Szczegóły przyznawania promocyjnej usługi „Nieograniczone połączenia w Play”, o której 
mowa w punkcie 4 lit. c. 

 

a. Bezpłatne korzystanie z usługi przez okres wskazany w Tabeli nr 3 niniejszej Oferty 
Promocyjnej oznacza, że korzystanie z usługi zawarte jest w kwocie Abonamentu.  

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, bez dodatkowej opłaty, na dowolnie wybrane numery do Sieci 
Telekomunikacyjnej P4. 

c. Usługa jest Bezpłatnie przyznawana przez trzy pierwsze pełne Okresy Rozliczeniowe           

w przypadku wyboru LongPlay II 29, przez sześć pierwszych pełnych Okresów 

Rozliczeniowych w przypadku LongPlay II 49 oraz na cały Okres Zastrzeżony oraz po 

przekształceniu się Umowy na czas nieokreślony w przypadku wyboru LongPlay II 69, 

LongPlay II 99 lub LongPlay II 129. 
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d. Usługa jest aktywowana przez P4 wraz z wejściem w życie postanowień aneksu zgodnie       
z punktem 8 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

e. Minuty w ramach usługi „Nieograniczone połączenia w Play” są przyznawane pierwszego 

dnia kalendarzowego każdego Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 
f. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, od daty wejścia w życie postanowień 

aneksu zgodnie z punktem 8 niniejszej Oferty Promocyjnej do ostatniego dnia pierwszego 
niepełnego Okresu Rozliczeniowego liczba minut jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni 
pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

g. W przypadku, gdy w trzecim pełnym Okresie Rozliczeniowym przy wyborze LongPlay II 29, 

lub w szóstym pełnym Okresie Rozliczeniowym przy wyborze LongPlay II 49 Abonent nie 

zgłosi dyspozycji dezaktywacji usługi zgodnie z punktem 4.3 lit. i) poniżej, usługa będzie 

przyznawana z każdym kolejnym Okresem Rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, iż za 

przyznanie usługi „Nieograniczone połączenia w Play” pobierana będzie opłata 

abonamentowa w wysokości 10 PLN, każdorazowo wyszczególniona na Rachunku 

Telekomunikacyjnym. 

h. Abonent, który dokona dezaktywacji usługi „Nieograniczone połączenia w Play” będzie mógł 

w każdym momencie dokonać ponownej jej aktywacji. W takim przypadku opłata 

abonamentowa za korzystanie z usługi będzie wynosiła 10 PLN, zgodnie z Regulaminem 

usługi „Nieograniczone połączenia w Play”. 
i. Abonent może w dowolnym momencie zgłosić dyspozycję dezaktywacji usługi poprzez 

wybranie i zatwierdzenie na klawiaturze telefonu skróconego kodu: *111*134*2#    

j. Dezaktywacja następuje z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent zgłosił 

dyspozycję dezaktywacji, o ile dyspozycja została zgłoszona do godziny 17:00 ostatniego 

dnia danego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku zgłoszenia dyspozycji dezaktywacji po 

godzinie 17:00 ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, P4 zastrzega, że dezaktywacja 

może nastąpić z początkiem drugiego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie 

Rozliczeniowym, w którym Abonent zgłosił dyspozycję dezaktywacji. 
k. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty z usługi nie przechodzą na 

kolejne Okresy Rozliczeniowe. 
 

4.4 Szczegóły przyznawania rabatu na Abonament, o którym mowa w punkcie 4 lit. d. 
 

a. Rabat na Abonament przyznawany jest przez cały Okres Zastrzeżony oraz po 
przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony liczony od daty wejścia w życie 
postanowień aneksu zgodnie z punktem 8 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

b. Przyznawany rabat dotyczy tylko opłaty za Abonament. Wszystkie opłaty poza 
Abonamentem będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty LongPlay (Plan Cenowy II). 

c. Rabaty nie wpływają na Pakiet Złotówek w Abonamencie, który jest przyznawany na 
zasadach opisanych w Cenniku Oferty LongPlay (Plan Cenowy II). 

d. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, za okres od daty wejścia w życie 
postanowień aneksu do Umowy zgodnie z punktem 8 do ostatniego dnia pierwszego 
niepełnego Okresu Rozliczeniowego wartość Abonamentu jest naliczana proporcjonalnie do 
liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego i pomniejszona o rabat            
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w wysokości 14,49% w przypadku Abonamentu LongPlay II 69 oraz 20,20% w przypadku 
Abonamentu LongPlay II 99. 

e. Abonamenty LongPlay II 29, LongPlay II 49 oraz LongPlay II 129 nie są objęte rabatem na 
Abonament. 

 
4.5 Szczegóły przyznawania usługi „Pakiet Społecznościowy”, o którym mowa w punktem 4 lit. e. 

 
a. Usługa „Pakiet Społecznościowy” jest Bezpłatnie przyznawana na cały Okres Zastrzeżony 

oraz po przekształceniu się Umowy na czas nieokreślony. Bezpłatnie oznacza, że opłata za 
korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie Abonamentu. 

b. Z zastrzeżeniem pkt 4.5 lit. d niniejszej Oferty Promocyjnej usługa „Pakiet Społecznościowy” 
zapewnia nieograniczony dostęp do portali społecznościowych Facebook oraz NK (Nasza 
Klasa) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach transferu danych za pośrednictwem 
i w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4 przy wykorzystaniu ustawień APN Internet lub APN 
WAP. 

c. Z zastrzeżeniem pkt 4.5 lit d poniżej, korzystanie z usługi „Pakiet Społecznościowy” nie 
pomniejsza limitu transferu danych z pakietu Smartfon 250 MB, o którym mowa w pkt 4.1 
niniejszej Oferty Promocyjnej oraz, jeżeli zostały aktywowane przez Abonenta, z innych 
pakietów na transmisję danych.  

d. W ramach usługi P4 zapewnia nieograniczony dostęp do komponentów własnych portali 
Facebook i NK, co oznacza, że transmisja danych poza transmisją danych na komponentach 
własnych ww. portali będzie pomniejszać limit transferu danych z pakietu Smartfon 250 MB 
oraz, jeżeli zostały aktywowane przez Abonenta, z innych pakietów na transmisję danych.  
Powyższe dotyczy w szczególności  linków przekierwoujących na inne strony, wszelkich 
elementów, które korzystają z protokołów szyfrowania (między innymi SSL) na przykład         
w celu autoryzacji Abonenta oraz korzystania z publicznych i niepublicznych serwerów Proxy, 
które agregują ruch internetowy w celu poddania ich kompresji (między innymi Opera Mini lub 
BlackBerry) lub podobnych operacji przekierowujących ruch. Przez określenie 
„nieograniczony dostęp” należy rozumieć możliwość korzystania z zawartości ww. serwisów 
poprzez dowolny telefon komórkowy posiadający funkcjonalność obsługi ww. portali 
społecznościowych. 

e. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym usługa „Pakiet Społecznościowy” jest 

przyznawana wraz z wejściem w życie postanowień Aneksu zgodnie z punktem 8 niniejszej 

Oferty Promocyjnej. 
f. W związku z tym, że po wykorzystaniu pakietu Smartfon, który Abonent otrzymuje w ramach 

niniejszej Oferty Promocyjnej prędkość transferu danych ulega istotnemu zmniejszeniu, 
również korzystanie z usługi „Pakiet Społecznościowy” odbywa się z istotnie ograniczoną 
prędkością transferu danych. 

 
4.6 Szczegóły przyznawania dodatkowego pakietu minut do wszystkich sieci, o którym mowa     

w punkcie 4 lit. f. 
 

a. Dodatkowy pakiet minut przyznawany jest pierwszego dnia kalendarzowego każdego Okresu 
Rozliczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 przez cały Okres Zastrzeżony oraz po 
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przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony liczone od daty wejścia w życie 
postanowień aneksu zgodnie z punktem 8 niniejszej Oferty Promocyjnej.  

b. Pakiet może 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. 

c. Wysokość pakietu uzależniona jest od kwoty wybranego Abonamentu, zgodnie z Tabelą 5, 
powyżej. 

d. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, od daty wejścia w życie postanowień 
aneksu zgodnie z punktem 8 niniejszej Oferty Promocyjnej do ostatniego dnia pierwszego 
niepełnego Okresu Rozliczeniowego liczba minut jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni 
pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

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

f.     Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty z pakietu nie przechodzą na 
kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

g. Aby sprawdzić stan minut w pakiecie należy wybrać i zatwierdzić krótki, kod *105# na 
klawiaturze telefonu. Wpisując powyższy kod Abonent otrzyma informację dotyczącą stanu 
minut pochodzących z promocyjnego pakietu minut do wszystkich oraz innych minut do 
wszystkich, przyznawanych w ramach dodatkowych pakietów, jeżeli są one aktywowane/ 
dostępne. 

 
4.7 Szczegóły przyznawania promocyjnego pakietu minut do wszystkich sieci, o którym mowa     

w punkcie 4 lit. g. 
 

a. Pakiet może 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. 

b. Pakiet minut do wszystkich jest przyznawany przez 6 pierwszych, pełnych Okresów 
Rozliczeniowych Bezpłatnie, co oznacza, że opłata za pakiet minut do wszystkich 
przyznawany Abonentowi w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, zawarta jest w kwocie 
Abonamentu. 

c. Wysokość pakietu uzależniona jest od kwoty wybranego Abonamentu, zgodnie z Tabelą 6, 
powyżej.  

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

e. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, od daty wejścia w życie postanowień 
aneksu zgodnie z punktem 8 niniejszej Oferty Promocyjnej do ostatniego dnia pierwszego 
niepełnego Okresu Rozliczeniowego liczba minut jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni 
pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

f.    W przypadku, gdy w 6 pełnym Okresie Rozliczeniowym Abonent nie zgłosi dyspozycji 
dezaktywacji pakietu zgodnie z lit. h. poniżej, pakiet będzie przyznawany z każdym kolejnym 
Okresem Rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, iż za przyznanie pakietu pobierana będzie 
opłata abonamentowa w wysokości 3 PLN przy Abonamencie LongPlay II 29 lub LongPlay II 
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49, 6 PLN przy wyborze LongPlay II 69 lub LongPlay II 99, 10 PLN przy wyborze LongPlay II 
129 każdorazowo wyszczególniona na Rachunku Telekomunikacyjnym. 

g.   Abonent, który dokona dezaktywacji pakietu będzie mógł w każdym momencie dokonać 
ponownej jego aktywacji na zasadach opisanych w Regulaminie usługi „Pakiet minut do 
wszystkich”. 

h.   Abonent może w dowolnym momencie zgłosić dyspozycję dezaktywacji pakietu poprzez 
wybranie i zatwierdzenie na klawiaturze telefonu skróconego kodu: 

 
i. *111*128*2# - w przypadku promocyjnego pakietu 50 minut; 
ii. *111*129*2# - w przypadku promocyjnego pakietu 100 minut; 
iii. *111*130*2# - w przypadku promocyjnego pakietu 200 minut 

 
i.     Dezaktywacja następuje z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent zgłosił 

dyspozycję dezaktywacji, o ile dyspozycja została zgłoszona do godziny 17:00 ostatniego 
dnia danego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku zgłoszenia dyspozycji dezaktywacji po 
godzinie 17:00 ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, P4 zastrzega, że dezaktywacja 
może nastąpić z początkiem drugiego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie 
Rozliczeniowym, w którym Abonent zgłosił dyspozycję dezaktywacji. 

j.    Aby sprawdzić stan minut w pakiecie należy wybrać i zatwierdzić krótki, kod *105# na 
klawiaturze telefonu. Wpisując powyższy kod Abonent otrzyma informację dotyczącą stanu 
minut pochodzących z promocyjnego pakietu minut do wszystkich oraz innych minut do 
wszystkich, przyznawanych w ramach dodatkowych pakietów, jeżeli są one aktywowane/ 
dostępne. 

k. Niewykorzystane minuty z pakietu nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy. 
 

4.8 Szczegóły przyznawania pakietu minut do wszystkich sieci, o którym mowa w punkcie 4 lit. h. 
 

a. 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 8 niniejszej Oferty Promocyjnej.  

b. Pakiet może 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. 

c. Wysokość pakietu uzależniona jest od kwoty wybranego Abonamentu, zgodnie z Tabelą 7 
niniejszej Oferty Promocyjnej. 

d. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, od daty wejścia w życie postanowień 
aneksu zgodnie z punktem 8 niniejszej Oferty Promocyjnej do ostatniego dnia pierwszego 
niepełnego Okresu Rozliczeniowego liczba minut jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni 
pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

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

f. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty z pakietu nie przechodzą na 
kolejne Okresy Rozliczeniowe. 
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g. Aby sprawdzić stan minut w pakiecie należy wybrać i zatwierdzić krótki, kod *105# na 
klawiaturze telefonu. Wpisując powyższy kod Abonent otrzyma informację dotyczącą stanu 
minut pochodzących z promocyjnego pakietu minut do wszystkich oraz innych minut do 
wszystkich, przyznawanych w ramach dodatkowych pakietów, jeżeli są one aktywowane/ 
dostępne. 

 
5. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 niniejszej Oferty 

Promocyjnej otrzymają możliwość Bezpłatnego korzystania z usługi „Nowe Zbieraj minuty” 
przez pierwszy niepełny i dwa następujące po nim pełne Okresy Rozliczeniowe na zasadach 
opisanych poniżej: 
 

a. Dzięki usłudze „Nowe Zbieraj minuty” Abonent otrzymuje jedną pełną minutę na krajowe 
połączenia głosowe i wideo do wszystkich krajowych sieci komórkowych i krajowe połączenia 
głosowe na wszystkie krajowe numery stacjonarne, wychodzące z Sieci Telekomunikacyjnej 
P4, za każde dwie pełne minuty odebranego w Sieci Telekomunikacyjnej P4 połączenia 
głosowego przychodzącego od innych operatorów krajowych i zagranicznych. 

b. Usługa „Nowe Zbieraj minuty” jest nieaktywna w odniesieniu do połączeń głosowych 
przychodzących od Użytkowników oraz Abonentów korzystających z usług przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, którzy zawarli umowy z P4 w zakresie wykorzystywania Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 dla potrzeb świadczenia usług telekomunikacyjnych pod własną 
marką lub hurtowej odsprzedaży usług P4. Lista przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
znajduje się na stronie www.play.pl.  

c. Przyznanie minut w ramach usługi „Nowe Zbieraj minuty” następuje po zakończeniu 
połączenia przychodzącego, a Abonent może od razu z nich skorzystać.  

d. Poszczególne minuty otrzymane w ramach usługi „Nowe Zbieraj minuty” są ważne 30 dni od 
daty ich przyznania.  

e. Aby sprawdzić liczbę minut dostępnych w ramach usługi „Nowe Zbieraj minuty” należy 
wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *102#. 

f.     Usługa aktywowana jest przez P4 wraz z wejściem w życie aneksu do Umowy zgodnie 
z punktem 8 niniejszej Oferty Promocyjnej, a opłata za korzystanie z usługi przez pierwszy 
niepełny oraz dwa kolejne pełne Okresy Rozliczeniowe zawarta jest w kwocie Abonamentu.  

g. Abonent może w dowolnym momencie zgłosić dyspozycję dezaktywacji usługi poprzez 
wybranie i zatwierdzenie na klawiaturze telefonu skróconego kodu: *111*220*2#.  

h. Dezaktywacja następuje zgodnie z regulaminem usługi „Nowe zbieraj minuty”. Po 
dezaktywacji Abonent może ponownie aktywować usługę na zadach opisanych 
w Regulaminie usługi „Nowe Zbieraj minuty”, przy czym w takim przypadku nie ma 
zastosowania pkt 16 zdanie „Przy pierwszej aktywacji usługi na danym Numerze MSISDN, 
opłata  abonamentowa za pierwszy niepełny oraz dwa kolejne pełne Okresy Rozliczeniowe 
następujące po aktywacji usługi nie jest pobierana.” regulaminu usługi „Nowe Zbieraj minuty”. 

i.    Jeżeli Abonent nie zgłosi dyspozycji dezaktywacji usługa będzie płatna 2 PLN po drugim 
pełnym Okresie Rozliczeniowym. 

j.     W przypadku dezaktywacji usługi „Nowe Zbieraj minuty” pozostała liczba minut przyznanych 
do momentu dezaktywacji usługi pozostaje ważna do czasu ich wykorzystania, 
z zastrzeżeniem punktu d) powyżej. 
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k. Dezaktywacja następuje z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent zgłosił 
dyspozycję dezaktywacji, o ile dyspozycja została zgłoszona do godziny 17:00 ostatniego 
dnia danego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku zgłoszenia dyspozycji dezaktywacji po 
godzinie 17:00 ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, P4 zastrzega, że dezaktywacja 
może nastąpić z początkiem drugiego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie 
Rozliczeniowym, w którym Abonent zgłosił dyspozycję dezaktywacji. 
 

6. 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 do 
ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym upływa ostatni dzień Okresu 
Zastrzeżonego. Dzień ten wskazany jest na formularzu aneksu. 

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

aneksu liczony jest od dnia następującego po ostatnim dniu obowiązywania Umowy do 
ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym to Okresie Rozliczeniowym upływa 
ostatni dzień Okresu Zastrzeżonego. Dzień ten wskazany jest na formularzu aneksu. 

 
8. 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. 

 
9. Wraz z wejściem w życie postanowień aneksu przepadają wszelkie pakiety minut lub sms, 

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. 

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

przedłużający okres jej obowiązywania przysługuje prawo do zakupu Telefonu po specjalnej 
cenie określonej w aktualnym Cenniku Telefonów w Ofercie RePlay LongPlay (Plan Cenowy 
II) oraz Cenniku Telefonów na życzenie w Ofercie LongPlay (Plan Cenowy II).  

 
11. 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. 

 
12. Kolejność wykorzystania minut i SMS - ów wliczonych w Abonament, dostępnych                   

w momencie aktywacji dodatkowych pakietów oraz pakietów przyznawanych w ramach 
poszczególnych Ofert Promocyjnych jest następująca: 

a. SMSy do wszystkich, 
b. Minuty do Sieci Telekomunikacyjnej P4, 
c. Zbieraj minuty, 
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d. Minuty do wszystkich; 
e. Środki w Pakiecie Złotówek oraz promocyjnym pakiecie złotówek 

Pakiety transferu danych są wykorzystywane w kolejności: 

a Pakiet Play Online w telefonie; 
b Pakiet Internet, Pakiet Smartfon; 

 
Informacje dodatkowe 
13. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej zakazane jest wykorzystanie telefonu komórkowego 

jako modem podłączony do komputera (tzw. tethering). W przypadku wykrycia takiego 
działania przez Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do nieodwołalnego wyłączenia 
Abonentowi usługi „Pakiet Społecznościowy”. 
 

14. Przy zmianie wysokości Abonamentu z LongPlay II 29 na Abonament LongPlay II 49 
w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu Zastrzeżonego) Abonent ma prawo do korzystania    
z Bezpłatnego pakietu „Nieograniczone połączenia w Play” przez 6 pełnych Okresów 
Rozliczeniowy, zgodnie z pkt.4.3 powyżej. 

 
15. Przy zmianie wysokości Abonamentu z LongPlay II 29 lub LongPlay II 49 na LongPlay II 69, 

LongPlay II 99 lub LongPlay II 129 w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu Zastrzeżonego) 
Abonenci mogą dalej korzystać z usługi „Nieograniczone połączenia w Play” bez 
dodatkowych opłat (przy Abonamentach LongPlay II 69, LongPlay II 99 oraz LongPlay II 129 
opłata za usługę jest wliczona w kwotę abonamentu) . 

 
16. Zmiana wysokości Abonamentu na wyższy w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu 

Zastrzeżonego) nie powoduje utraty prawa do korzystania z promocyjnego pakietu złotówek 
oraz promocyjnego pakietu złotówek II, usługi „Pakiet Społecznościowy”, Pakietu Smartfon 
250 MB oraz  pakietów minut o których mowa w pkt 4 lit. f. oraz 4 lit. h.  

 
17. Zmiana wysokości Abonamentu na wyższy w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu 

Zastrzeżonego) powoduje utratę prawa do korzystania z promocyjnego pakietu minut 
o którym mowa w pkt 4 lit.  g oraz rabatu na abonament, który został opisany w punkcie 4.4. 

 
18. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi chyba, że inne 

Oferty Promocyjne stanowią inaczej. 
 

19. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery 
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w: Regulaminie świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Cenniku Oferty LongPlay 
(Plan Cenowy II).  

 
20. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał 

odpowiednio: Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
Abonentów, Cennik Oferty LongPlay (Plan Cenowy II), Regulamin usługi „Nieograniczone 
połączenia w Play”, Regulamin Usługi „Pakiet minut do wszystkich” 



 

 

 

 

 

 

 

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 

12 
 

 
21. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej 

a postanowieniami dokumentów wymienionych w pkt 19, 20 powyżej, postanowienia 
niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

 
22. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się: 
a. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji; 
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 

Sernice; 
e. [usunięto];  
f.    nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do rozwiązań typu „call center”. 

 
23. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień określonych w pkt. 22 lit. od a. do f. 

niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator wezwie Abonenta do zaprzestania naruszeń 
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 Użytkownika) lub zawiesić świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Abonenta. 

 
24. 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. 
 

25. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez 
konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż odwołanie warunków nie wpływa na 
prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty 
Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób 
podana do wiadomości publicznej. 

 
26. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl 

 
 


