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Regulamin Oferty Promocyjnej   
„Subskrypcja za pół ceny” 

Ten regulamin obowiązuje od 16 listopada 2018 roku, zmieniony 6 czerwca 2019 roku 

 

I. Warunki korzystania z Oferty Promocyjnej 

 W ramach niniejszej oferty: 

1.1. Każdy, kto przeniesie swój numer telefonu do Play i zawrze Umowę w ramach oferty Play NEXT: 

1.1.1. otrzyma przez sześć pierwszych Miesięcy subskrypcyjnych - 50% rabatu na Subskrypcję, po 

przyznaniu którego koszt Subskrypcji to 22,50 zł oraz   

1.1.2. nie poniesie kosztu Opłaty startowej. 

1.2. Każdy, kto zmieni swoją aktualną ofertę z której korzysta w Play (Play, RedBull MOBILE, Fakty Mobile) 

na ofertę Play NEXT otrzyma przez trzy pierwsze Miesiące subskrypcyjne - 50% rabatu na 

Subskrypcję, po przyznaniu którego koszt Subskrypcji to 22,50 zł. 

1.3. Każdy, kto zawrze Umowę w ramach oferty Play NEXT z nowym Numerem MSISDN otrzyma przez trzy 

pierwsze Miesiące subskrypcyjne - 50% rabatu na Subskrypcję, po przyznaniu którego koszt 

Subskrypcji to 22,50 zł. 

 Promocyjne miesiące za 22,50 zł zostaną przyznane po zleceniu aktywacji Subskrypcji - od momentu Aktywacji 

Karty SIM/USIM. 

 Z niniejszej oferty promocyjnej można skorzystać tylko raz - niezależnie od liczby posiadanych kont 

w Aplikacji mobilnej Play NEXT. 

 Promocyjne miesiące, które nie zostaną wykorzystane przed dezaktywacją Karty SIM/USIM przepadają. 

II. Dodatkowe informacje  

 Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści regulaminu z wielkiej litery i nie zdefiniowane w niej, należy 

rozumieć zgodnie z ich definicją w ҈ Cenniku Oferty Play NEXT oraz ҈ Regulaminie świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych dla Użytkowników Play NEXT.  

 Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje osoby, które zawrą Umowę w ramach oferty Play Next poczynając od 

16.11.2018. 

 P4 zastrzega sobie prawo do odwołania 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 internetowej www.next.play.pl lub w inny sposób, 

którym podamy do wiadomości publicznej.  

 W sprawach nieuregulowanych tą Ofertą Promocyjną zastosowanie mają odpowiednio ҈ Cennik Oferty Play 

NEXT oraz ҈ Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników Play NEXT.  

 W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami tej Oferty Promocyjnej, a postanowieniami dokumentów 

wskazanych powyżej, postanowienia tej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.  

 


