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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ TELEMETRYCZNA NA 24 MIESIĄCE  
(dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 15 listopada 2020 roku 

I. JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. Z niniejszej oferty możesz skorzystać zawierając Umowę lub aneks do Umowy z taryfą Telemetryczna 20 na 24 miesiące.  

2. Z Oferty Promocyjnej możesz skorzystać, jeżeli jesteś przedsiębiorcą (czyli osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną niepo-

siadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo 

innym podmiotem, który posiada REGON). 

II. WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. W ramach Oferty Promocyjnej otrzymujesz:  
1.1 Rabat na Abonament przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony, w wyso-

kości określonej w Tabeli 1 poniżej:  

 

Tabela 1. 

Taryfa Telemetryczna 20 

Abonament przed rabatem 20 PLN  (24,60 PLN z VAT) 

Rabat na Abonament 77,5% 

Wysokość Abonamentu po udzielonym rabacie 4,50 PLN (5,54 PLN z VAT) 

 

W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN, kwota Abonamentu naliczana jest 

proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego i  pomniejszona o ww. rabat.  

 

1.2 rabat na opłatę aktywacyjną, po przyznaniu którego wynosi ona 1 zł (1,23 zł z VAT) 

 

2. Świadcząc Usługi Telekomunikacyjne na terytorium Polski, Play może korzystać z sieci telekomunikacyjnej wybranych operatorów krajo-

wych lub świadczyć je wyłącznie w oparciu o własną sieć. 

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. Usługa Paczka 100 SMS lub 100 MMS do Play 

1.1. Usługa jest świadczona w ramach Abonamentu. 

1.2. W ramach Usługi Abonent, z zastrzeżeniem punktu 1.5 poniżej, w każdym Okresie Rozliczeniowym może wysyłać bezpłatnie 100 

wiadomości SMS lub MMS do Play z wyłączeniem serwisów audiotekstowych oraz numerów specjalnych, infolinii oraz numerów 

AUS wskazanych w Cenniku Oferty Telemetryczna 20. 

1.3. Po wykorzystaniu SMS-ów lub MMS-ów, przyznanych w ramach Usługi w danym Okresie Rozliczeniowym, opłata za kolejne wiado-

mości SMS lub MMS będzie naliczana zgodnie z Cennikiem Oferty Telemetryczna 20.  

1.4. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym SMS-y lub MMS-y Pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe 

1.5. Usługa w pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym aktywowana jest do godziny 01:00 pierwszego dnia kalendarzowego na-

stępującego po dniu, w którym nastąpiła aktywacja Karty SIM/USIM oraz pierwszego dnia kalendarzowego każdego pełnego Okresu 

Rozliczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. Do tego czasu opłatę za minuty będziemy naliczać zgodnie z Cennikiem Oferty 

Telemetryczna 20. 

1.6. Nie możesz wyłączyć usługi, ponieważ jest ona stałym elementem Oferty. 

 

2. Usługa Paczka danych 25 MB 

2.1. Usługa jest świadczona w ramach Abonamentu. 

2.2. W ramach usług możesz korzystać z transmisji danych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu własnej infrastrukturalnie 

Sieci Telekomunikacyjnej P4 – przy wykorzystaniu ustawień APN playmetric. 

2.3. Po wykorzystaniu paczki danych, przyznanej w ramach Usługi w danym Okresie Rozliczeniowym, opłata za korzystanie z transmisji 

danych naliczana zgodnie z Cennikiem Oferty Telemetryczna 20.  

2.4. Usługa w pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym aktywowana jest do godziny 01:00 pierwszego dnia kalendarzowego na-

stępującego po dniu, w którym nastąpiła aktywacja karty SIM oraz pierwszego dnia kalendarzowego każdego pełnego Okresu Roz-

liczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 

2.5. Nie możesz wyłączyć usługi, ponieważ jest ona stałym elementem Oferty. 
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IV. PRZEDŁUŻENIE UMOWY 

1. Możesz skorzystać z Oferty Promocyjnej, jeśli: 

1.1. na dzień zawarcia aneksu do Umowy uregulowałeś wszystkie należności wobec P4 - wynikające z Rachunków Telekomunikacyjnych  

2. Datę, do której będzie obowiązywał aneks, znajdziesz na jego formularzu. Termin obowiązywania aneksu zależy od tego, jaki rodzaj Umowy 

zmieniamy:  

2.1. Jeśli Twoja Umowa obowiązuje do konkretnej daty (Okres Zastrzeżony) – aneks obowiązuje od pierwszego dnia po zakończeniu 

Umowy do ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym skończy się nowy Okres Zastrzeżony; 

2.2. Jeśli Twoja Umowa jest bezterminowa (czas nieokreślony) – aneks obowiązuje od pierwszego dnia nowego Okresu Rozliczenio-

wego po zawarciu aneksu. Datą końcową obowiązywania aneksu jest ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego, w którym skończy się 

nowy Okres Zastrzeżony; 

3. Wraz z wejściem w życie postanowień aneksu uprawnienia lub usługi uzyskane na podstawie dotychczasowych Ofert Promocyjnych nie 

podlegają przeniesieniu, chyba że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej. Nie podlegają również przeniesieniu wszystkie 

usługi przyznane w drodze indywidualnych ustaleń z P4. 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Połączenia głosowe lub mogą być automatycznie przerwane po 2 godzinach. 

2. Połączenia z numerami specjalnymi, infolinii, AUS i audiotekstowe mogą być automatycznie przerywane po 15 minutach. 

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

4. W Okresie Zastrzeżonym nie możesz zmniejszyć wartości swojego Abonamentu. 

5. Po upływie Okresu Zastrzeżonego Umowa przekształca się w Umowę na czas nieokreślony, przy czym zachowujesz wysokość Abonamentu 

oraz Usługi Telekomunikacyjne przyznane w ramach Oferty Promocyjnej. 

6. Zastrzegamy 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 interne-

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

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

definicją zawartą w Cenniku Oferty Telemetryczna 20 oraz Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 

Abonentów.  

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

postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

9. Wszystkie ceny w tym regulaminie podaliśmy w złotówkach (zł) i z doliczonych podatkiem od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano 

inaczej. 

10. Niniejsza Oferta Promocyjna jest dostępna w sprzedaży tylko u Doradców Biznesowych. Nie jest dostępna w Punktach Sprzedaży P4. 

11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 

przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cennik Oferty Telemetryczna 20. 

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami Cennika Oferty Telemetryczna 20 

lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej 

będą miały charakter nadrzędny. 

13. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrze-

żeniem, że odwołanie lub zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta.  

 
 


