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Oferta Promocyjna  
„Stan Darmowy PRACOWNICZA” 

obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania 
(zmieniony dn. 1.05.2014 r.) 

 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
 

1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od 8 lutego 2011 r. do odwołania 
zawrzeć Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na 24 miesiące (Okres Zastrzeżony) w 
ramach Oferty LongPlay (Plan Cenowy II)  z dowolnie wybranym Abonamentem. 

2. Do skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej uprawnieni są legitymujący się Identyfikatorem Play 
pracownicy, zleceniobiorcy, kontraktorzy, konsultanci P4 Sp. z o.o. z siedzibą w 02-677 
Warszawa, ul. Taśmowa 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy wynosi 
46.342.000,00 zł,  (NIP): 951-21-20-077, 3GNS  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy,, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000319437, NIP 951-216-64-64, REGON 140363599 oraz 3GNS sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Taśmowej 7, kod pocztowy 02-677, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000316304, NIP 
5213505962, REGON 141628930, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, a także 
pracownicy Punktów Sprzedaży P4 i Call Centre posiadający imienną Kartę SID (karta z numer 
identyfikacyjnym sprzedawcy, struktury sprzedaży). 

 
3. Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej jest zakup przez osoby, o których mowa w 

pkt 1 oraz pkt 2 powyżej, pakietów Play Online w telefonie zgodnie z pkt 5 niniejszej Oferty 
Promocyjnej. 

 

 

Szczegóły Oferty Promocyjnej 
 
4. Wszystkie osoby, które zawrą Umowę w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej otrzymają: 

 

a) rabat na Abonament, który jest przyznawany zgodnie z Tabelą 1, na zasadach opisanych w 
pkt.4.1 niniejszej Oferty Promocyjnej.  
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Tabela 1 

Abonament 
LongPlay II 49                     

(Stan Darmowy 49) 
LongPlay II 69                      

(Stan Darmowy 69) 
LongPlay II 99                     

(Stan Darmowy 99) 
LongPlay II 129                      

(Stan Darmowy 129) 

Procentowa wysokość 
rabatu 

40,82% 28,99% 30,30% 23,26% 

 
 

b) promocyjny pakiet złotówek do wszystkich, który jest przyznawany zgodnie z Tabelą 2, na 
zasadach opisanych w pkt.4.2 niniejszej Oferty Promocyjnej.  

 
Tabela 2 

Abonament 
LongPlay II 49                     

(Stan Darmowy 49) 
LongPlay II 69                      

(Stan Darmowy 69) 
LongPlay II 99                     

(Stan Darmowy 99) 
LongPlay II 129                      

(Stan Darmowy 129) 

Promocyjny pakiet 
złotówek 

20,60 PLN 32,50 PLN 5,50 PLN 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 pkt. 4.3, niniejszej Oferty Promocyjnej. 

 
Tabela 3 

Abonament 
LongPlay II 49                     

(Stan Darmowy 49) 
LongPlay II 69                      

(Stan Darmowy 69) 
LongPlay II 99                     

(Stan Darmowy 99) 
LongPlay II 129                      

(Stan Darmowy 129) 

Okres Bezpłatnego 
korzystania z 

promocyjnej usługi 
"Nieograniczone 

połączenia w Play" 

Przez 6 pierwszych 
pełnych Okresów 
Rozliczeniowych 

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

 
 

4.1 Szczegóły przyznawania rabatu na Abonament, o którym mowa w pkt. 4 lit. a. 

a) Wysokość Abonamentu po udzielonym rabacie odpowiada wartości Abonamentu niższemu o 
jeden poziom, zgodnie z Tabelą 1 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

b) W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja Numeru 
MSISDN (numeru telefonu), wartość rabatu oraz kwota Abonamentu są naliczone 
proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego.  
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c) Rabat na Abonament jest przyznawany przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu 

Umowy w Umowę na czas nieokreślony. 
d) Rabaty nie wpływają na Pakiet Złotówek w Abonamencie, który jest przyznawany na zasadach 

opisanych w Cenniku Oferty LongPlay (Plan Cenowy II). 
 

4.2    Szczegóły przyznawania promocyjnego pakietu złotówek, o którym mowa w pkt. 4 lit. b. 
 

a) Wysokość promocyjnego pakietu złotówek 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. 
c) Promocyjny pakiet złotówek może być wykorzystany na usługi podstawowe wymienione w 

Cenniku Oferty LongPlay (Plan Cenowy II) w Tabeli nr 1.  

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

przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony.  

e) Promocyjny pakiet złotówek jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego każdego 

Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 

f) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym promocyjny pakiet złotówek jest przyznawany 

pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu, w 

którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN. Liczba złotówek w promocyjnym pakiecie 

złotówek jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

g) Jednostki rozliczeniowe przyznane w ramach promocyjnego pakietu złotówek 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 promocyjnym pakiecie złotówek należy wybrać i zatwierdzić 

krótki, kod *101# na klawiaturze telefonu. Wpisując powyższy kod Abonent otrzyma informację 

dotyczącą stanu liczby złotówek  pochodzących z promocyjnego pakietu złotówek oraz Pakietu 

Złotówek, przyznawanego w ramach Oferty LongPlay (Plan Cenowy II).  

i) Niewykorzystane jednostki z promocyjnego pakietu złotówek nie przechodzą na kolejny Okres 

Rozliczeniowy. 

j) Po wykorzystaniu promocyjnego pakietu złotówek oraz Pakietu Złotówek przyznawanego 

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

Oferty LongPlay (Plan Cenowy II). 

 
4.3 Szczegóły przyznawania promocyjnej usługi „Nieograniczone połączenia w Play”, o której mowa  w 

pkt. 4 lit. c.     
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a) W ramach usługi „Nieograniczone połączenia w Play” przyznawany jest pakiet minut w 
wysokości 44 640 minut, które mogą być wykorzystane na krajowe połączenia głosowe i wideo 
(„połączenia”) realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4 na dowolnie wybrane Numery 
MSISDN w Sieci Telekomunikacyjnej P4. 

b) Bezpłatne korzystanie z usługi przez okres wskazany w Tabeli nr 3 niniejszej Oferty 

Promocyjnej oznacza, że korzystanie z usługi zawarte jest w kwocie Abonamentu. 

c) Minuty w ramach usługi „Nieograniczone połączenia w Play” są przyznawane Bezpłatnie przez 

okres wskazany w Tabeli nr 3 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

d) Minuty w ramach usługi „Nieograniczone polaczenia w Play” są przyznawane pierwszego dnia 

kalendarzowego każdego Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 

e) 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. 

f) W przypadku, gdy w szóstym pełnym Okresie Rozliczeniowym (przy wyborze Abonamentu 

LongPlay II 49) Abonent nie zgłosi dyspozycji dezaktywacji usługi zgodnie z pkt 4.3 lit. h) 

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. 

g) 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”. 
h) Abonent może w dowolnym momencie zgłosić dyspozycję dezaktywacji usługi poprzez 

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

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) Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty z usługi nie przechodzą na kolejne 

Okresy Rozliczeniowe. 
 

5. Zgodnie z pkt 3 niniejszej  Oferty Promocyjnej przy wyborze Oferty LongPlay II 49 Abonent 
zobowiązany jest do zakupu pakietu Play Online w cenie 48 PLN z limitem transmisji danych 3 
GB ,a przy wyborze Oferty LongPlay II 69, LongPlay II 99, LongPlay II 129 do zakupu pakietu 
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Play Online w telefonie w cenie 28 PLN z limitem transmisji danych 1,5 GB. Opłata za pakiety 
Play Online w telefonie jest jednorazowa i pojawi się na pierwszej fakturze Abonenta. 

 
a) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym limit transferu danych w ramach pakietu Play 

Online jest przyznawany pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia kalendarzowego 
następującego po dniu, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN. Liczba transferu 
danych w ramach pakietu Play Online w jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca 
tego Okresu Rozliczeniowego.  

b) Aktywacja całego pakietu Play Online w telefonie z limitem transmisji danych 3GB lub 1,5 GB, 
w zależności od wybranego Abonamentu, następuje między godziną 00:00 a 01:00  pierwszego 
dnia pełnego Okresu Rozliczeniowego. Pakiet ważny jest do końca tego Okresu 
Rozliczeniowego. 

c) Transfer danych w ramach Pakietu jest rozliczany co 100 kB w Ofercie LongPlay (Plan Cenowy 
II), co oznacza, że jednostki są pobierane z Pakietu przy każdej rozpoczętej transmisji 100 kB. 

d) Aby sprawdzić stan środków w ramach pakietu należy wybrać na klawiaturze telefonu kod 
*108#, a następnie wybrać odpowiednią opcję. 

e) Jednostki przyznane w ramach pakietów Play Online w telefonie są wykorzystywane w 
pierwszej kolejności przed jednostkami z pakietu Internet. 

f) Pakiety Play Online w telefonie mogą być wykorzystywane do pobierania danych tylko w strefie 
taniego Internetu w sieci Play. 

g) Strefa taniego Internetu w Play to strefa, w której P4 świadczy Usługi Telekomunikacyjne w 
oparciu o własną infrastrukturę dostępową z wyłączeniem infrastruktury innych operatorów 
krajowych. 

h) Poza strefą taniego Internetu w Play za korzystanie z Internetu jest naliczana stawka zgodna z 
Cennikiem Oferty LongPlay (Plan Cenowy II), z zastrzeżeniem, że Abonent nie ma aktywnego 
pakietu Internet. 

i) W celu sprawdzenia czy w danym momencie Abonent znajduje się w strefie taniego Internetu 
Play czy poza strefą należy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *140#. 

j) Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z pakietów Play Online w 
telefonie nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy. 

k) Po wykorzystaniu pakietów Play Online w telefonie w danym Okresie Rozliczeniowym, opłata 
za transfer danych w strefie taniego Internetu w Play jest naliczana zgodnie z Cennikiem Oferty 
LongPlay (Plan Cenowy II), z zastrzeżeniem, że Abonent nie posiada aktywnego pakietu 
Internet. 

 
 

6. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, opłata aktywacyjna, bez względu na wybrany Abonament 
wynosi 1 PLN. 
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Kolejność wykorzystania minut i SMS 
 
7. Kolejność wykorzystania minut i SMS-ów wliczonych w Abonament, dostępnych w momencie 

aktywacji dodatkowych pakietów oraz pakietów przyznawanych w ramach poszczególnych Ofert 
Promocyjnych: 

 
a) SMSy do wszystkich; 

b) Minuty do Sieci Telekomunikacyjnej P4  

c) Zbieraj minuty; 

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;  

 
Dodatkowe informacje 
 
8. Przy zmianie wysokości Abonamentu 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) oraz promocyjnego pakietu złotówek. 

9. Zmiana wysokości Abonamentu na wyższy w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu 
Zastrzeżonego), powoduje utratę prawa do korzystania z rabatu na Abonament, pakietu Play Online 
w telefonie opisanego w niniejszej Ofercie Promocyjnej.  

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

11. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 
podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że 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. 

12. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia opisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej dużą literą należy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty LongPlay (Plan Cenowy II) oraz 
Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów. 
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13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik 
Oferty LongPlay (Plan Cenowy II), Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 
sp. z o.o. dla Abonentów.  

14. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a 
postanowieniami dokumentów wskazanych powyżej postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej 
będą miały charakter nadrzędny. 

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

16. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień określonych w pkt 15 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. 

17. 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. 

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