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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ STACJONARNY BEZ LIMITU DLA 
ABONENTÓW 
obowiązuje od 7 czerwca 2018 r. do odwołania 

 

  

 

I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. Jeżeli chcesz skorzystać z tej Oferty Promocyjnej musisz w okresie od 7 czerwca 2018 r. do odwołania zawrzeć Umowę lub Aneks do Umowy 

w ramach Oferty STACJONARNA, na czas określony 24 miesiące (Okres Zastrzeżony). Ta Oferta Promocyjna jest dostępna dla osób przeno-

szących numer stacjonarny od innego Operatora Krajowego do Sieci Telekomunikacyjnej P4 Play lub przedłużających umowę na posiadanym 

już numerze stacjonarnym w P4 Play. 

2. Aby zawrzeć Umowę, musisz wyrazić zgodę na utrwalenie obrazu Twojego dokumentu tożsamości – np. dowodu osobistego lub paszportu 

– oraz na przetwarzanie danych w nim zawartych. Jeśli się na to nie zgodzisz, możesz skorzystać tylko z oferty podstawowej – w ramach 

Cennika. 

3. W ramach tej oferty możesz zdecydować się na zakup telefonu w promocyjnej cenie, określonej w Cenniku Telefonów w Ofercie FORMUŁA 

Stacjonarna. 

 

II. PODSTAWOWE WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 

Tabela nr 1: Opłaty za każdy Okres Rozliczeniowy w ofercie z telefonem na 24 miesiące. 

TARYFA STACJONARNA 

PROMOCJA STACJONARNY bez limitu dla Abonentów (10)  

WYSOKOŚĆ ABONAMENTU PO UWZGLĘDNIENIU RABATU PODSTAWO-

WEGO 
25 zł 

WYSOKOŚĆ ABONAMENTU PO UWZGLĘDNIENIU DODATKOWEGO RABATU   

POZIOMU KONTA DLA ABONENTÓW 
20 zł 

Usługa nielimitowane połączenia do innych sieci +10 zł 

Suma Abonamentu po rabatach i opłaty abonamentowej za powyższą Usługę 30 zł 

Suma Abonamentu po rabatach  i opłaty abonamentowej za powyższą Usługę 

z uwzględnieniem dodatkowego rabatu w wysokości 5 zł za udzielenie zgód 

marketingowych i zgody na profilowanie  

25 zł 
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Tabela nr 2: Opłaty za każdy Okres Rozliczeniowy w ofercie bez telefonu na 24 miesiące. 

TARYFA STACJONARNA 

PROMOCJA STACJONARNY bez limitu dla Abonentów 

WYSOKOŚĆ ABONAMENTU PO UWZGLĘDNIENIU RABATU PODSTAWOWEGO 25 zł 

WYSOKOŚĆ ABONAMENTU PO UWZGLĘDNIENIU DODATKOWEGO RABATU   

POZIOMU KONTA DLA ABONENTÓW 
20 zł 

Usługa nielimitowane połączenia do innych sieci w ramach abonamentu 

Suma Abonamentu po rabatach i opłaty abonamentowej za powyższą Usługę 20 zł 

Suma Abonamentu po rabatach  i opłaty abonamentowych za powyższą Usługę 

po uwzględnieniu dodatkowego rabatu w wysokości 5 zł za udzielenie zgód 

marketingowych i zgody na profilowanie 

15 zł 

 

 

1. W ramach tej Oferty Promocyjnej otrzymujesz:   

1.1. Rabat podstawowy na Abonament, który przyznajemy w każdym Okresie Rozliczeniowym przez cały okres obowiązywania 

Umowy, przyznawany na zasadach opisanych w ust III pkt 1 niniejszej Oferty Promocyjnej; 

1.2. Dodatkowy rabat na Abonament w wysokości 5 zł, jeżeli wyrazisz zgody marketingowe i zgodę na profilowanie. Opisaliśmy je w 

ust III pkt 2; 

1.3. Usługę „Nielimitowane połączenia do innych sieci".  Opisaliśmy ją w ust III pkt 3; 

1.4. Dodatkowy rabat 20% poziomu konta dla Abonentów – gdy są inne usługi. Opisaliśmy go w ust III pkt 4; 

1.5. Możliwość skorzystania z usługi dodatkowej  „Pakiet 100 minut międzynarodowych” za 10 zł miesięcznie. Opisaliśmy ją w ust III 

pkt 5; 

1.6. Rabat na opłatę aktywacyjną po udzieleniu którego wynosi ona 20 zł z VAT. 

 

III. SZCZEGÓŁY OFERTY PROMOCYJNEJ  

1. Szczegóły rabatu podstawowego 50% na Abonament 

1.1. Rabaty naliczamy od kwoty Abonamentu, którą określiliśmy w Cenniku Oferty STACJONARNA. 

1.2. Jeżeli aktywacja Numeru Telefonu nastąpi w trakcie Okresu Rozliczeniowego, rabaty naliczymy proporcjonalnie do liczby dni pozo-

stałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

1.3. Rabaty przyznajemy w każdym Okresu Rozliczeniowego przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę 

zawartą na czas nieokreślony. 

1.4. Rabaty dotyczą tylko Abonamentu, wszystkie pozostałe opłaty będziemy naliczać zgodnie z Cennikiem Oferty STACJONARNA. 

 

 

2. Szczegóły rabatu za wyrażenie zgód marketingowych i zgody na profilowanie 

2.1. Jeżeli wyrazisz zgody, o których napisaliśmy w ppkt 2.8 tego ustępu, otrzymasz rabat. Z zastrzeżeniem ppkt. 2.2. poniżej, rabat z 

tytułu wyrażenia zgód marketingowych jest przyznawany przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę 

zawartą na czas nieokreślony.  

2.2. Rabat 5 zł przyznajemy w odniesieniu do sumy kwot Abonamentów za dwa pierwsze Okresy Rozliczeniowe, uwidocznionej na pierw-

szym Rachunku Telekomunikacyjnym.  

2.3. Rabat dotyczy tylko Abonamentu. Wszystkie pozostałe opłaty naliczymy zgodnie z Cennikiem Oferty STACJONARNA. 

2.4. Jeśli wyrazisz zgody marketingowe i na profilowanie podczas trwania Umowy – ale co najmniej pięć dni przed końcem danego Okresu 

Rozliczeniowego – otrzymasz dodatkowy rabat od kolejnego Okresu Rozliczeniowego.  

2.5. Jeżeli wyrazisz zgody marketingowe i na profilowanie później niż pięć dni przed końcem danego Okresu Rozliczeniowego, rabat zo-

stanie przyznany w drugim, kolejnym Okresie Rozliczeniowym. 

2.6. Możesz odwołać zgody marketingowe i zgodę na profilowanie poprzez kontakt z Obsługą Klienta lub w Punkcie Sprzedaży P4. Od-

wołanie nie powoduje utraty rabatu. 
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2.7. Jeżeli udzielisz obu zgód marketingowych i zgody na profilowanie określonych w ppkt. 2.8. poniżej, otrzymasz rabat na Abona-

ment za każdy Okres Rozliczeniowy w wysokości 5 zł. 

2.8. Zgody marketingowe brzmią następująco: 

a. Wyrażam zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług P4 sp. z o.o. oraz innych podmiotów za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wy-

wołujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. 

b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów marketingu Usług Telekomunikacyjnych, a także zgodę na 

profilowanie. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. 

 

 

3. Szczegóły Usługi „Nielimitowane połączenia do innych sieci” 

3.1. W ramach usługi przyznajemy pakiet 44 640 minut, które możesz wykorzystać na  krajowe połączenia głosowe na numery stacjo-

narne lub komórkowe do wszystkich sieci w Polsce (z wyłączeniem infolinii, numerów specjalnych oraz numerów audioteksowych), 

realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej. 

3.2. Opłatę za korzystanie z usługi przedstawiliśmy w Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2. 

3.3. Pakiet minut przyznajemy pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego do godziny 01:00 przez cały Okres Zastrzeżony oraz 

po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony. 

3.4. Po wykorzystaniu minut z pakietu opłaty naliczamy zgodnie z Cennikiem Oferty STACJONARNA. 

3.5. W pierwszym niepełnym  Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja usługi, liczba minut w ramach Pakietu oraz opłata 

za usługę są proporcjonalne do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

3.6. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty z Pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

3.7. Nie możesz wyłączyć usługi. Jest ona stałym elementem oferty. 

 

4. Szczegóły Rabatu dla Abonentów poziomu konta 20% na abonament na taryfę STACJORNARNA – gdy są inne usługi 

4.1. Rabat 20% na abonament, naliczamy w każdym Okresie Rozliczeniowym po spełnieniu warunku, o którym napisaliśmy w ppkt 4.2 

poniżej, po jego naliczeniu wysokość Abonamentu będzie niższa o 5zł brutto; 

4.2. Warunkiem przyznania rabatu jest obecność przynajmniej jednej, innej usługi abonamentowej (post-paid) na Twoim koncie Klienta 

w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego. Nie może to być usługa z innym numerem stacjonarnym. 

4.3. W przypadku wielu wystąpień Oferty Stacjonarna na koncie i spełnieniu warunku o którym mowa w powyżej, rabat zostanie naliczony 

od kwoty Abonamentu maksymalnie w 3 wystąpieniach Oferty i będzie wynosił maksymalnie 15 zł brutto. 

4.4. Rabat naliczamy od kwoty Abonamentu pozostałej po naliczeniu rabatu, o którym mowa w ust III pkt 1. 

4.5. Jeżeli aktywacja Numeru Telefonu nastąpi w trakcie Okresu Rozliczeniowego, rabat naliczany jest od kwoty Abonamentu liczonej 

proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

4.6. Rabat przyznajemy w każdym Okresie Rozliczeniowym przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę 

zawartą na czas nieokreślony. 

 

5. Szczegóły Usługi „Pakiet 100 minut międzynarodowych” 

5.1. W ramach tej promocji możesz dokupić usługę „Pakiet 100 minut międzynarodowych”. Jest to możliwe w jednej transakcji zakupowej 

łącznie z promocją: STACJONARNY bez limitu dla Abonentów (10) lub STACJONARNY bez limitu dla Abonentów. 

5.2. Opłata za usługę wynosi 10 zł (8,13 zł bez VAT) i naliczamy ją w każdym Okresie Rozliczeniowym, przez cały Okres Zastrzeżony oraz 

po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony. 

5.3. W ramach usługi przyznajemy pakiet 100 minut do wykorzystania na międzynarodowe połączenia głosowe do krajów w Strefie Euro 

wskazanych w Cenniku Oferty STACJONARNA. 

5.4. Pakiet minut, jest przyznawany na cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony. 

5.5. Usługę włączymy w ciągu 24 godzin od zlecenia jej aktywacji. Minuty przyznamy do godziny 01:00 następnego dnia po aktywacji. Do 

czasu aktywacji usługi opłaty za minuty międzynarodowe do Strefy Euro naliczamy  zgodnie z Cennikiem Oferty STACJONARNA. 

5.6. Jeżeli włączysz „Pakietu 100 minut międzynarodowych” w trakcie Okresu Rozliczeniowego, przyznamy proporcjonalną liczbę minut 

do liczby dni pozostałych do końca danego Okresu Rozliczeniowego. 

5.7. Jeżeli chcesz sprawdzić pozostały stan minut, wybierz na klawiaturze telefonu i zatwierdź kod: *105#. 

5.8. Jeżeli wykorzystasz 100 minut międzynarodowych, które przyznaliśmy w ramach pakietu, opłaty będziemy naliczać zgodnie z Cen-

nikiem Oferty STACJONARNA. 

5.9. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty z Pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

5.10. Nie możesz wyłączyć usługi. Jest ona stałym elementem oferty. 
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IV. PRZENOSZENIE NUMERU TELEFONU (FNP) 

 
1. W przypadku osób, które jednocześnie złożą wniosek o przeniesienie Numeru Telefonu od swojego dotychczasowego operatora do Sieci 

Telekomunikacyjnej P4 i zawrą z P4 Umowę na czas określony 24 miesiące (Okres Zastrzeżony) w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, 

zastosowanie mają niżej opisane zasady. 

2. Wraz z zawarciem Umowy, otrzymujesz Kartę SIM/USIM z przydzielonym z zakresu numeracyjnego Operatora Numerem Telefonu zwanym 

dalej „Numerem Tymczasowym”, na którym świadczymy Usługi Telekomunikacyjne w ramach taryfy tymczasowej.  

3. W trakcie korzystania z taryfy tymczasowej tj. maksymalnie przez okres 190 dni od dnia zwarcia Umowy: 

3.1. nie ponosisz kosztów Abonamentu; 

3.2. wszelkie benefity opisane w tym regulaminie nie są przyznawane; 

3.3. ewentualne użycie rozliczamy zgodnie z Cennikiem Oferty STACJONARNA za wyjątkiem Usług Telekomunikacyjnych opisanych 

w  Tabeli nr 3. 

Tabela nr 3:    Opłaty za użycie wg stawek cennikowych. 

LP. USŁUGI CENA 

1. Połączenia głosowe do wszystkich krajowych operatorów (rozliczane sekundowo) 0,39 zł/minuta 

 

 

4. Możesz korzystać z taryfy tymczasowej do momentu przeniesienia Numeru Telefonu ale nie dłużej niż przez 190 dni od dnia zawarcia Umowy. 

Okres korzystania z taryfy tymczasowej wliczamy do Okresu Zastrzeżonego. 

5. Z dniem przeniesienia Numeru Telefonu od swojego dotychczasowego operatora, Usługi Telekomunikacyjne świadczone są na tym numerze 

zgodnie z Cennikiem oraz regulaminem niniejszej Oferty Promocyjnej (wszystkie benefity zostają uruchomione), a Numer Telefonu staje się 

automatycznie Numerem Telefonu Abonenta w Sieci Telekomunikacyjnej P4 przypisanym do Karty SIM/USIM. 

6. W przypadku negatywnej weryfikacji przez dotychczasowego dostawcę usług telekomunikacyjnych danych podanych we wniosku o przenie-

sienie Numeru Telefonu lub rezygnacji z procesu przeniesienia Numeru Telefonu przez Abonenta, Abonent powinien w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania wiadomości od P4 informującej o tym fakcie, złożyć ponownie wniosek z poprawnymi danymi. W przeciwnym wypadku P4 za-

strzega sobie możliwość po 30 dniu od daty otrzymania przez Abonenta wiadomości, dalszego świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na 

Numerze Tymczasowym zgodnie z Cennikiem Oferty STACJONARNA oraz regulaminem niniejszej Oferty Promocyjnej.  

7. W przypadku gdy nie dojdzie do przeniesienia Numeru Telefonu w ciągu 190 dni od dnia zawarcia Umowy z przyczyn niezależnych od P4, od 

191 dnia Usługi Telekomunikacyjne będą świadczone dalej na Numerze Tymczasowym zgodnie z Cennikiem Oferty STACJONARNA oraz 

regulaminem tej Oferty Promocyjnej. Jeżeli przeniesienie Numeru Telefonu nastąpi nie później niż do 12 miesięcy od podpisania umowy, 

świadczenie Usług Telekomunikacyjnych będzie kontynuowane na przeniesionym Numerze Telefonu.  

8. W przypadku nie przeniesienia Numeru Telefonu w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przydzielony przez P4 Stacjonarny Numer 

Tymczasowy staje się numerem docelowym. 

9. Na wyraźne zlecenie Abonenta, P4 może rozpocząć świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej na 

Numerze Tymczasowym. 

 

V. PRZEDŁUŻENIE UMOWY 

 

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej przy przedłużaniu okresu obowiązywania Umowy może skorzystać Abonent, który na dzień zawarcia aneksu 

do Umowy, uregulował wszystkie wymagalne należności wobec P4 wynikające z Rachunków Telekomunikacyjnych, oraz otrzymał zgodę P4 

na skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej. 

2. 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 Rozli-

czeniowego, w którym upływa ostatni dzień Okresu Zastrzeżonego. Dzień ten wskazany jest na formularzu aneksu. 

3. 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. 

4. W przypadku, gdy aneks został zawarty do Umowy na czas nieokreślony, 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. 

5. 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 przepa-

dają wszystkie pakiety internetowe, minut lub SMS-ów, rabaty, lub usługi przyznane w drodze indywidualnych ustaleń z P4. 
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VI. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Połączenia głosowe realizowane w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej mogą być automatycznie przerywane po upływie 2 godzin. 

2. Połączenia z numerami specjalnymi, infolinii i audioteksowe mogą być automatycznie przerywane po upływie 15 minut. 

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

4. Jeśli z Twojej winy dojdzie do rozwiązania Umowy przed upływem Okresu Zastrzeżonego, wezwiemy Cię do zapłacenia kary umownej. Mak-

symalna kara umowna jest równa wartości ulgi wskazanej na Umowie. Kara będzie tym mniejsza, im mniej dni zostało do końca Umowy.  

5. Po upływie Okresu Zastrzeżonego Umowa przekształca się w Umowę na czas nieokreślony, a warunki Oferty pozostają bez zmian na zasa-

dach opisanych w Regulaminie Oferty Promocyjnej oraz Cenniku Oferty Stacjonarna. 

6. P4 zastrzega sobie prawo do odwołania tej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie 

wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio przez Ciebie nabyte. Informację o odwołaniu Oferty Promocyjnej opublikujemy na stronie interne-

towej www.play.pl lub w inny sposób, którym podamy do wiadomości publicznej 

7. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści Regulaminu z wielkiej litery i nie zdefiniowane w niej, należy rozumieć zgodnie z ich definicją 

zawartą odpowiednio w Cenniku Oferty STACJONARNA, Regulaminie Usługi Play Stacjonarny oraz Regulaminie świadczenia Usług Teleko-

munikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów.  

8. W sprawach nieuregulowanych tą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik Oferty STACJONARNA, Regulamin Usługi Play 

Stacjonarny lub Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami tej Oferty Promocyjnej a postanowieniami dokumentów wskazanych powyżej, posta-

nowienia tej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

10. Wszystkie ceny w tym Regulaminie podaliśmy w polskich złotych (zł) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 

11. Warunki Oferty Promocyjnej znajdziesz na stronie internetowej www.play.pl. 

12. Nazwy Ofert Promocyjnych uwidaczniane na Umowie lub Aneksie do Umowy to: 

 

NAZWA OFERTY PROMOCYJNEJ 

OFERTY Z TELEFONEM OFERTY BEZ TELEFONU(TYLKO SIM) 

STACJONARNY bez limitu dla Abonentów (10) STACJONARNY bez limitu dla Abonentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000217207, REGON 015808609, 

NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48 856 500 zł 

 
REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ STACJONARNA BEZ LIMITU DLA ABONENTÓW  

 


