Regulamin Oferty Promocyjnej
Internet Światłowodowy 2 – 6 miesięcy za 0 zł
Ten regulamin obowiązuje od 2.06.2022 r. do odwołania.
Umowa na 24 miesiące

I.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Kto może skorzystać z Promocji

Na podstawie tej Oferty Promocyjnej możesz zawrzeć Umowę z taryfą
Internet Światłowodowy 2 jeżeli pod wskazanym przez Ciebie adresem, w którym
chcesz korzystać z Usługi (usługa dostępu do internetu światłowodowego), możliwy
jest dostęp do sieci światłowodowej partnera P4, dla której dedykowana jest
przedmiotowa oferta.
W ramach Oferty udostępnimy, bez dodatkowych opłat, urządzenie umożliwiające
korzystanie z Usługi
Umowę zawierasz na 24 miesiące (Okres Zastrzeżony).

II. Podstawowe warunki promocji
Tabela 1.

Opłata za każdy Okres Rozliczeniowy

Nazwa promocji

Wysokość Abonamentu
przez pierwsze 6 pełne
Okresy Rozliczeniowe

Internet Światłowodowy 2
300 Mb/s – 6 miesięcy za 0
zł

Internet Światłowodowy 2
600 Mb/s – 6 miesięcy za 0
zł

Internet Światłowodowy
2 1Gb/s – 6 miesięcy za
0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

85 zł

95 zł

100 zł

75 zł

85 zł

100 zł

300 Mb./s

600 Mb/s

1 Gb/s

Wysokość Abonamentu od
1 Okresu Rozliczeniowego
(nie uwzględnia rabatu za efakturę, terminowe płatności
oraz rabatu za zgody
marketingowe i na profilowanie)

Wysokość Abonamentu od
1 Okresu Rozliczeniowego
(uwzględnia rabat za e-fakturę,
terminowe płatności
oraz rabat za zgody
marketingowe i na profilowanie)

Prędkość pobierania Deklarowana
(szczegóły znajdziesz w Umowie
lub w Regulaminie świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych
dostępu do Internetu
Stacjonarnego)
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Nazwa promocji

Internet Światłowodowy 2
300 Mb/s – 6 miesięcy za 0
zł

Internet Światłowodowy 2
600 Mb/s – 6 miesięcy za 0
zł

Internet Światłowodowy
2 1Gb/s – 6 miesięcy za
0 zł

100 Mb/s

100 Mb/s

100 Mb/s

50 zł

50 zł

50 zł

Prędkość wysyłania –
Deklarowana
(szczegóły znajdziesz w Umowie
lub w Regulaminie świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych
dostępu do Internetu
Stacjonarnego)

Opłata aktywacyjna

Szczegółowe warunki Oferty
III. Dodatkowy rabat za e-fakturę i terminowe płatności
oraz rabat za zgody marketingowe i na profilowanie

Rabat za e-fakturę
i terminowe płatności = 5 zł

Rezygnacja z e-faktury
w trakcie trwania umowy
powoduje utratę rabatu

Jeśli zgodzisz się otrzymywać faktury w formie elektronicznej (e-faktura) i będziesz
je opłacać w terminie, otrzymasz rabat na Abonament w wysokości 5 zł.
Jeśli wyrazisz zgodę na prowadzenie przez P4 marketingu bezpośredniego produktów
i usług P4 oraz innych podmiotów oraz wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych
transmisyjnych dla celów marketingu Usług Telekomunikacyjnych, a także wyrazisz
zgodę na profilowanie, otrzymasz rabat na Abonament w wysokości 5 zł.
Szczegółowe informacje o dodatkowym rabacie za aktywację e-faktury i terminowe
płatności:
3.1 Dodatkowe Rabaty opisane w ust. 1 i 2 otrzymasz za każdy Okres
Rozliczeniowy.
3.2 Pierwszy rabat na Abonament w wysokości 5 zł – z zastrzeżeniem opisanym
w ustępie 3.3 niżej – otrzymasz za czwarty pełny Okres Rozliczeniowy.
3.3 Otrzymasz rabat w każdym Okresie Rozliczeniowym, jeśli spełnisz warunki:
a) masz aktywną e-fakturę oraz
b) będziesz płacić kwoty wynikające z Rachunku Telekomunikacyjnego
za poprzedni Okres Rozliczeniowy w terminie, czyli najpóźniej w dniu
podanym w Rachunku Telekomunikacyjnym.
3.4 Jeśli aktywujesz e-fakturę podczas trwania Umowy – ale co najmniej pięć
dni przed końcem danego Okresu Rozliczeniowego – otrzymasz rabat od
kolejnego Okresu Rozliczeniowego.
3.5 Jeżeli aktywujesz e-fakturę później niż pięć dni przed końcem danego
Okresu Rozliczeniowego, usługa zostanie włączona od razu, ale rabat
przyznamy w następnym Okresie Rozliczeniowym.
3.6 Jeśli w danym Okresie Rozliczeniowym zrezygnujesz z e-faktury, od
kolejnego Okresu Rozliczeniowego nie będziesz otrzymywać rabatu 5 zł.
3.7 Jeśli w danym Okresie Rozliczeniowym nie zapłacisz w terminie należności
wynikającej z Rachunku Telekomunikacyjnego, stracisz rabat od kolejnego

Rabat za zgody marketingowe
i na profilowanie = 5 zł
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Odwołanie zgody marketingowej
i na profilowanie w trakcie trwania
umowy nie powoduje utraty rabatu

Okresu Rozliczeniowego. Przyznamy go ponownie, jeżeli następną
należność zapłacisz w terminie – w takim przypadku otrzymasz rabat w
kolejnym Okresie Rozliczeniowym.
Szczegółowe informacje o dodatkowym rabacie za wyrażenie zgód marketingowych
i na profilowanie:
4.1 Dodatkowy rabat na Abonament naliczymy od kwoty Abonamentu
wg Cennika Oferty Play Internet stacjonarny i Regulaminu Oferty Internet
Światłowodowy.
4.2 Otrzymasz rabat w każdym Okresie Rozliczeniowym. Pierwszy rabat
na Abonament w wysokości 5 zł – z zastrzeżeniem opisanym w ustępie 4.3
niżej – otrzymasz za czwarty pełny Okres Rozliczeniowy.
4.3 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.
4.4 Jeżeli wyrazisz zgody marketingowe i na profilowanie później niż pięć dni
przed końcem danego Okresu Rozliczeniowego, rabat zostanie przyznany
w drugim, kolejnym Okresie Rozliczeniowym.
4.5 W każdej chwili możesz odwołać zgody marketingowe i na profilowanie
w dowolnej formie, w szczególności w Punkcie Sprzedaży P4 lub pod
numerem *500 (Obsługa Klienta). Odwołanie nie powoduje utraty rabatu.

Możliwe do uzyskania rabaty

10 zł
oszczędności

- 5 zł

- 5 zł

zgody marketingowe i na profilowanie

e-faktura i terminowe płatności
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IV. UŻYCZENIE SPRZĘTU
W ramach tej Oferty Promocyjnej na cały okres obowiązywania Umowy otrzymujesz
urządzenie umożliwiające korzystanie z Usług (Modem).
Nie ponosisz dodatkowych opłat z tytułu udostępnienia urządzania.
Sprzęt otrzymujesz na zasadzie użyczenia i pozostaje on własnością P4 przez cały
okres obowiązywania umowy także po rozwiązaniu umowy z Abonentem.
Udostępniony sprzęt może być fabrycznie nowy lub używany (w takiej sytuacji został
poddany procesowi odświeżenia), sprawny, kompletny i wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych.
Po wygaśnięciu umowy (niezależnie od jego przyczyn) zobowiązujesz się zwrócić
urządzenie (kompletny zestaw) w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem
normalnego zużycia.
Sprzęt zwróć w ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia umowy. Możesz to zrobić w
każdym Punkcie Obsługi Sprzedaży lub wyślij na swój koszt na adres: ul. Działkowa
62, 02-234 Warszawa.
Jeżeli nie zwrócisz sprzętu w terminie, mamy prawo, po uprzednim wezwaniu,
naliczyć opłatę odpowiadającą wartości urządzenia określoną w Umowie i protokole
wydania.
W przypadku gdy zwrócony sprzęt będzie niekompletny, uszkodzony, noszący ślady
zmian, mamy prawo żądać odszkodowania, które pokryje koszty doprowadzenia
urządzenia do stanu pierwotnego z uwzględnieniem normalnego zużycia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji oprogramowania (np. aktualizacji,
modyfikacji, synchronizacji) użyczonego sprzętu, umożliwiającej poprawne
korzystanie z urządzenia.
Z chwilą wydania Ci urządzenia, na Ciebie przechodzi ryzyko jego uszkodzenia lub
przypadkowej utraty.
W przypadku utraty urządzenia, niezwłocznie poinformuj nas o tym.
Przed użyczeniem nowego urządzenia mamy prawo żądać zapłaty wskazanej w
umowie kwoty stanowiącej wartość utraconego urządzenia.
Zobowiązujesz się używać użyczone urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem i w
sposób określony w instrukcji obsługi oraz zgodnie z warunkami przewidzianymi w
Umowie, w Regulaminach.
Nie możesz udostępniać urządzenia osobom trzecim.
Nie możesz niszczyć, dokonywać jakichkolwiek zmian, modyfikować, przerabiać,
usuwać numerów seryjnych w udostępnionym sprzęcie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie ceny w tym regulaminie Oferty Promocyjnej podane są w złotych polskich
(zł) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści tego regulaminu z wielkiej litery
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu Stacjonarnego, Cenniku Oferty Play
Internet stacjonarny i Regulaminie Oferty Internet Światłowodowy 2. W zakresie
nieuregulowanym tą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał odpowiednio
Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu
Stacjonarnego lub Cennik Oferty Play Internet stacjonarny.
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W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami tej Oferty Promocyjnej a
postanowieniami Cennika Oferty Play Internet stacjonarny i Regulaminu Oferty
Internet Światłowodowy 2 lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
dostępu do Internetu stacjonarnego, postanowienia tej Oferty Promocyjnej będą
miały charakter nadrzędny.
Ta oferta może zostać odwołana bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio przez Ciebie nabyte.
Informacja o odwołaniu tej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie
internetowej www.play.pl lub w inny sposób podany do wiadomości publicznej
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