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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ  
ROK WAŻNOŚCI KONTA MIX 
 Obowiązuje od 11.04.2017 r. do odwołania. 

I. KTO I JAK MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 
1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać Abonenci posiadający ofertę MIX z Planem Taryfowym FORMUŁA MIX 30, 30/60, 50, 50/100, 

60, 60/120, której upłynął Okres Zastrzeżony. 

II. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE USŁUGI PROMOCYJNEJ 
1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej można aktywować usługę „Rok ważności konta MIX” zgodnie z pkt 3 poniżej, dzięki której, każde 

doładowanie kwotą równą bądź wyższą 5 zł będzie przedłużało Okres ważności połączeń wychodzących do 365 dni.  

2. Aktywacja Usługi nie przedłuża ważności innych usług przyznawanych po doładowaniu minimalną Kwotą kontraktową.   

3. Aktywacja usługi jest możliwa wyłącznie pod warunkiem utrzymywanie Okresu ważności połączeń wychodzących w chwili aktywacji. 

4. Aktywacja Usługi nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu wybrania i zatwierdzenia na klawiaturze telefonu krótkiego kodu o treści 

*111*998*1#. 

5. Aby dezaktywować usługę należy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod o treści *111*998*2#. Dezaktywacja następuje 

w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia. 

6. Korzystanie z usługi jest bezpłatne. 

IV. DODATKOWE INFORMACJE  
1. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi chyba, że inne Oferty Promocyjne stanowią inaczej.  

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

wołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta Mix III. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej 

zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą 

odpowiednio w Cenniku Oferty FORMUŁA MIX,  Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów 

Mix III.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik Oferty FORMUŁA MIX, Regulamin świad-

czenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix III.  

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej, a postanowieniami dokumentów wskazanych powyżej 

postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.  

6. 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.  

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


