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Oferta Promocyjna „Motorola Flipout z bonem na zakupy w merlin.pl” 
Obowiązuje od 08.11.2011 do odwołania 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do osób, które w okresie od 08 listopada  2011 r. do  

odwołania zawrą z P4 aneks do Umowy za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.play.pl, 
który przedłuży okres obowiązywania Umowy o kolejne 24 miesiące (Okres Zastrzeżony) w ramach 
Oferty LongPlay (Plan Cenowy II) z dowolnym Abonamentem lub Oferty Play Mixtura (Plan 
Cenowy III) z dowolną Kwotą zobowiązania oraz dokonają zakupu  telefonu Motorola Flipout po 
specjalnej cenie określonej w aktualnym na dzień zawierania aneksu do Umowy cenniku 
Telefonów przypisanym do wybranej oferty. 

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa powyżej otrzymają Bon o wartości 
100 PLN na zakupy w sklepie internetowym www.merlin.pl za wyjątkiem działu foto (sklep e-
cyfrowe). 

3. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. 
4. Szczegółowe zasady dokonywania płatności w sklepie internetowym www.merlin.pl przy użyciu 

Bonów reguluje Regulamin bonów Merlin.pl S.A. dostępnym na www.merlin.pl.  
5. P4 nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Kodu/Bonu osobom nieupoważnionym 

po przekazaniu Bonu Abonentowi, lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. 
6. Bon jest ważny do 30 kwietnia 2012 r.  
7. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej bez podawania 

przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki nabyte uprzednio, przed 
odwołaniem Oferty Promocyjnej . Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie 
opublikowana na www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

8. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej dużą literą należy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów lub Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio 
Cenniku Oferty LongPlay (Plan Cenowy II), Cennik Oferty Play Mixtura (Plan Cenowy III) 
Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, 
Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II, 
Regulaminy innych Ofert promocyjnych.  

10. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej dostępne są na stronie internetowej www.play.pl. 
11. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert 

Promocyjnych dostępnych w Ofertach LongPlay (Plan Cenowy II) oraz Play Mixtura 
(Plan Cenowy III). 
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