Oferta Promocyjna „Playset”
obowiązuje od 28 kwietnia 2008 r. do odwołania
lub wyczerpania zapasów promocyjnych Zestawów „Playset”
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Playset”.
1. Oferta Promocyjna „Playset” skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, które w okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej zakupią Zestaw
„Playset”, o którym jest mowa poniżej.
2. Z Oferty Promocyjnej „Playset” można skorzystać w Punktach Sprzedaży P4. Lista Punktów Sprzedaży P4
opublikowana jest na stronie internetowej www.playmobile.pl.
3. Oferta Promocyjna „Playset” obowiązuje w okresie od 28 kwietnia 2008 r. do odwołania lub wyczerpania zapasu
promocyjnych Zestawów „Playset” w Punktach Sprzedaży P4.

Przedmiot Oferty Promocyjnej „Playset”.
1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej mają możliwość zakupu promocyjnego Zestawu „Playset” w cenie 199 zl brutto.
W skład promocyjnego Zestawu „Playset” wchodzi:
a) telefon marki Playset,
b) karta SIM/USIM z Pakietem Złotówek w wysokości 9 zł brutto (7,38 zł netto) do wykorzystania na usługi
dostępne w Ofercie Play Karta z przypisanym do niej numerem telefonu (MSISDN) oraz Okresem ważności
na połączenia wychodzące równym 14 dni i Okresem ważności na połączenia przychodzące równym 44 dni.
2. Okres ważności połączeń wychodzących i przychodzących liczony jest od momentu zainicjowania pierwszego
połączenia wychodzącego z karty SIM/USIM, o której jest mowa w pkt. 1 lit. b) powyżej.
3. Po Doładowaniu konta długość Okresu ważności połączeń wychodzących oraz długość Okresu ważności połączeń
przychodzących będą określane na podstawie Tabeli nr [1] poniżej. Doładowanie konta dokonane przed momentem
wyczerpania Pakietu Złotówek przyznanego wraz z zakupem promocyjnego Zestawu „Playset” powoduje
zwiększenie dotychczasowego Pakietu Złotówek o kwotę wynikającą z nowego Doładowania, a data ważności
Pakietu Złotówek przyznanego wraz z zakupem Zestawu „Playset” jest liczona od daty nowego Doładowania.

Tabela nr [1] Zasady dotyczące kwot Doładowań.
Kwota Doładowania

Okres ważności
połączeń wychodzących

Okres ważności
połączeń przychodzących

10 zł – 24 zł

10 dni

100 dni

25 zł – 49 zł

30 dni

120 dni

50 zł – 99 zł

90 dni

180 dni

100 zł – 300 zł

180 dn

270 dni
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4. Kwota Doładowania jak również kwota zawarta w ramach karty SIM/USIM, o której jest mowa w pkt.
1 lit. b) powyżej to Pakiety Złotówek do wykorzystania na wszystkie usługi opisane w Tabeli nr [3] poniżej
oraz na usługi wymienione w pkt. 15 niniejszej Oferty Promocyjnej. Korzystanie z usług dostępnych w ramach
Oferty Play Karta pomniejsza Pakiet Złotówek. Po wykorzystaniu całej kwoty Doładowania lub przekroczeniu
Okresu ważności połączeń wychodzących, Użytkownik, aby dalej wykonywać połączenia wychodzące musi
Doładować swoje konto. Może jednak odbierać połączenia, skontaktować się z Obsługą Klienta lub numerami
alarmowymi, do czasu upływu Okresu ważności połączeń przychodzących.
5. Ostatni dzień Okresu ważności połączeń przychodzących jest jednocześnie ostatnim dniem ważności
konta Użytkownika.
6. Po upływie ostatniego dnia Okresu ważności połączeń przychodzących, konto Użytkownika ulega dezaktywacji,
a tym samym dalsze korzystanie z usług nie jest możliwe.
7. Po przekroczeniu Okresu ważności połączeń wychodzących, Użytkownik traci Premię i niewykorzystaną wartość
Pakietu Złotówek.
8. Pakiet Złotówek, po dokonaniu Doładowania konta, zostaje przyznany Użytkownikowi po otrzymaniu
potwierdzenia o Doładowaniu.
9. W przypadku Doładowania konta kwotą powyżej 50 zł, Klient otrzymuje Premię w wysokości określonej
w Tabeli nr [2] poniżej.

Zasady dotyczące przyznawania i wysokości Premii.
10. Premia stanowi dodatkową liczbę jednostek rozliczeniowych przyznawaną w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej
po Doładowaniu konta w wysokości określonej w Tabeli nr [2] poniżej.
11. Premia może być wykorzystana wyłącznie na usługi podstawowe świadczone przez Operatora po cenach
określonych w Tabeli nr [3] poniżej.
12. Opłaty za usługi nie wymienione w Tabeli nr [3] będą pomniejszały Pakiet Złotówek znajdujący się na koncie
Użytkownika, a nie kwotę Premii.
13. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7 powyżej, Premia jest ważna przez 30 dni kalendarzowych od daty Doładowania.
14. Każde Doładowanie, w związku z którym przysługuje Premia, dokonane przed upływem terminu ważności aktualnie
przysługującej Premii, powoduje zwiększenie dotychczasowej Premii o przyznaną kwotę wynikającą z nowego
Doładowania, a data ważności Premii jest liczona od daty nowego Doładowania.

Tabela nr [2] Zasady dotyczące wysokości Premii.
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Kwota Doładowania

Wysokość Premii dla danych Doładowań

50 zł – 69 zł

20 zł

70 zł – 99 zł

30 zł

100 zł – 149 zł

50 zł

150 zł – 300 zł

150 zł
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Cennik usług podstawowych w niniejszej Ofercie Promocyjnej
Tabela nr [3]: Cennik jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe.
Lp

Usługa podstawowa

Opłata w zł

1

Połączenie głosowe do wszystkich krajowych operatorów
(naliczanie sekundowe)

0,49 zł / minuta

2

SMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych
(SMS standardowy)

0,15 zł / SMS

3

MMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych
(MMS standardowy) oraz MMS na e-mail

0,15 zł / MMS

4

Połączenie wideo do wszystkich krajowych operatorów
(naliczanie sekundowe)

0,49 zł / minuta

5

Przesyłanie danych

0,05 zł / 10 kB

6

Wejście i przeglądanie głównej strony portalu komórkowego
wap.playmobile.pl

7

Pobranie usług multimedialnych z portalu komórkowego
wap.playmobile.pl oraz z www.playmobile.pl

Bezpłatne*
Zgodnie z cenami usług podanymi na portalu
komórkowym oraz na www.playmobile.pl

* Stosowane w Tabeli nr [3] określenie „bezpłatne” oznacza, że opłata za daną usługę jest zawarta w kwocie
Doładowania konta Użytkownika.
15. Szczegółowe zasady dotyczące rozliczania usług w Ofercie Promocyjnej „Playset” (w tym: usług dodanych, usług
zarządzania kontem, połączeń, SMS-ów i MMS-ów z numerami specjalnymi oraz połączeń, SMS-ów i MMS-ów
międzynarodowych, usług w roamingu międzynarodowym) są takie same jak dla Oferty Play Karta i określa
je Cennik Oferty Play. Ponadto Użytkownik będzie korzystał z usługi Zbieraj Minuty, dzięki której otrzymuje jedną
pełną minutę na połączenia głosowe wychodzące do wszystkich operatorów krajowych, za każde dwie pełne
minuty odebranego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej połączenia głosowego przychodzącego od innych
operatorów krajowych i zagranicznych, zgodnie z zasadami dla tej usługi określonymi w Cenniku Oferty Play.
16. Kolejność wykorzystania jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe podana jest w Tabeli nr [4] poniżej.

Tabela nr [4]: Kolejność wykorzystania jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe
w Tabeli nr [3]
Kolejność

Jednostki rozliczeniowe

1.

Minuty przyznane w ramach usługi Zbieraj Minuty oraz przyznane w wyniku uczestnictwa
w promocjach: minuty, SMS-y, MMS-y, pakiety na przesyłanie danych

2.

Jednostki rozliczeniowe przyznane w ramach Premii

3.

Jednostki rozliczeniowe zawarte w Pakiecie Złotówek
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Dodatkowe informacje.
19. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych
łącznie z Ofertą Play Karta, chyba że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.
20. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery należy rozumieć zgodnie
z ich definicją zawartą w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników
oraz Cenniku Oferty Play.
21. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami
Cennika Oferty Play lub Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o.
dla Użytkowników, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
22. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej nie są dozwolone:
a) działania Użytkownika, których celem nie jest przekazywanie informacji, a jedynie wywołanie ruchu
telekomunikacyjnego w sieci P4 i/lub w innych sieciach telekomunikacyjnych,
b) działania Użytkownika, które mogą spowodować destabilizację działania sieci telekomunikacyjnej P4,
w szczególności polegające na generowaniu zmasowanej liczby zdarzeń w sieci telekomunikacyjnej P4
w krótkim czasie,
c) wykonywanie przez Użytkownika połączeń, których celem jest wymiana informacji wyłącznie pomiędzy
urządzeniami końcowymi a nie pomiędzy Użytkownikami usługi,
d) wykonywanie połączeń o charakterze spamu.
23. Stosowanie urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal, zwanych również
„Urządzeniami FCT”) lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą Karty SIM/USIM,
działające w Sieci Telekomunikacyjnej Operatora, wymaga uzyskania od Operatora uprzedniej pisemnej zgody.
24. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty Promocyjnej „Playset”, bez konieczności podawania przyczyn,
z zastrzeżeniem, iż zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika.
Informacja o zmianach w niniejszej Ofercie Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
25. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty Promocyjnej „Playset” w każdym czasie bez podawania
przyczyny. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej może zostać opublikowana na stronie internetowej
www.playmobile.pl. lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
26. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl.
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