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Regulamin usługi „Nowe Pakiety minut do wszystkich” 
obowiązuje od 16 marca 2010 r. do odwołania. 
 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 

1. Oferta Promocyjna „Nowe Pakiety minut do wszystkich” jest przeznaczona dla Abonentów Oferty 
One Play, LongPlay oraz LongPlay TELEFON. 

 
2. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej naleŜy aktywować w terminie od 16 marca 2010 r. do 

odwołania jeden z trzech dostępnych pakietów minut wymienionych w pkt 3 poniŜej, na  zasadach 
opisanych poniŜej. 

 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej 
 
3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent, w zaleŜności od wybranej Oferty moŜe 

aktywować następujące pakiety minut, opisane w Tabeli 1 poniŜej. 
 
Tabela 1 

Abonament 

One Play 25,  
One Play 45,  

One Play PRO 40, 
LongPlay 29; 
LongPlay 49; 

LongPlay TELEFON 29; 
LongPlay TELEFON 49 

One Play 65,  
One Play 95, 
One Play 145, 

One Play PRO 60; 
LongPlay 69; 
LongPlay 99; 

LongPlay TELEFON 69; 
 
 

Nowy Pakiet minut do 
wszystkich oraz cena 

pakietu 
 
 

Pakiet 50 minut za 5 PLN 
Pakiet 100 minut za 9 PLN; 
Pakiet 200 minut za 15 PLN 

 
4. Nowy Pakiet 50 minut do wszystkich moŜe zostać aktywowany przez Abonentów Oferty One Play 

25, One Play 45, One Play PRO 40, LongPlay 29, LongPlay 49, LongPlay TELEFON 29, LongPlay 
TELEFON 49, zgodnie z Tabelą 1 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

5. Nowy Pakiet 100 minut do wszystkich oraz Nowy Pakiet 200 minut do wszystkich moŜe zostać 
aktywowany przez Abonentów Oferty One Play 65, One Play 95, One Play 145, One Play PRO 60 
LongPlay 69, LongPlay 99, LongPlay TELEFON 69, zgodnie z Tabelą 1 niniejszej Oferty 
Promocyjnej. 

6. Pakiet moŜe być wykorzystany na krajowe połączenia głosowe oraz wideo do wszystkich krajowych 
sieci komórkowych i krajowe połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne, realizowane z Sieci 
Telekomunikacyjnej P4.  

7. Abonent moŜe mieć w tym samym czasie aktywny tylko jeden pakiet z danego rodzaju pakietów 
wymienionych w pkt 3, Tabeli 1 niniejszego regulaminu.  

8. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty z wybranego „Pakietu minut do 
wszystkich” nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 
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9. Aby sprawdzić stan minut  w pakiecie naleŜy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod 
*105#. Wpisując powyŜszy kod Abonent otrzyma informację dotyczącą stanu minut pochodzących z 
promocyjnego pakietu minut do wszystkich oraz innych minut do wszystkich, przyznawanych w 
ramach dodatkowych pakietów jeŜeli są one aktywowane/ dostępne. 

 
Aktywacja Pakietu minuty do wszystkich 
 
10. Aby aktywować „Pakiet minut do wszystkich” Abonent powinien: 
  

a. Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod: 
 

� *111*72*1# dla pakietu 50 minut do wszystkich;  
� *111*73*1# dla pakietu 100 minut do wszystkich;  
� *111*74*1# dla pakietu 200 minut do wszystkich; 
 

11. Aktywacja „Pakietu minut do wszystkich” nastąpi między godziną 00:00, a 01:00 dnia następującego 
po dniu, w którym Abonent dokonał jednej z czynności opisanej w pkt 10 powyŜej. 

12. JeŜeli aktywacja „Pakietu minut do wszystkich” nastąpi w trakcie Okresu Rozliczeniowego, liczba 
minut w pakiecie jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca Okresu Rozliczeniowego, w 
którym Abonent dokonał aktywacji.  

 
Dezaktywacja Pakietu minuty do wszystkich 
 
13. Aby dezaktywować „Pakiet minut do wszystkich” Abonent powinien:  
 

a. Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod: 
 

� *111*72*2# dla pakietu 50 minut do wszystkich;  
� *111*73*2# dla pakietu 100 minut do wszystkich;  
� *111*74*2# dla pakietu 200 minut do wszystkich; 
 

14. Dezaktywacja następuje z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent  dokonał jednej z 
czynności opisanej w pkt 13 powyŜej, o ile czynność została dokonana do godziny 17:00 ostatniego 
dnia danego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku dokonania czynności po godzinie 17:00 
ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, P4 zastrzega, Ŝe dezaktywacja moŜe nastąpić z początkiem 
drugiego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym Abonent 
dokonał czynności. 
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Opłaty za korzystanie z Oferty Promocyjnej 
 
15. Za korzystanie z „Pakietu minut do wszystkich” pobierana jest opłata abonamentowa w wysokości 

zaleŜnej od wielkości wybranego pakietu : 
 

a. Opłata w wysokości 5 PLN w przypadku wyboru „Nowy Pakiet 50 minut do wszystkich”; 
b. Opłata w wysokości 9 PLN w przypadku wyboru „Nowy Pakiet 100 minut do wszystkich”; 
c. Opłata w wysokości 15 PLN w przypadku wyboru „Nowy Pakiet 200 minut do wszystkich”; 

 
16. Opłata jest naliczana zgodnie z Okresem Rozliczeniowym Abonenta i kaŜdorazowo uwidaczniana na 

Rachunku Telekomunikacyjnym w oddzielnej pozycji. 
17. W Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja „Pakietu minut do wszystkich” opłata za 

usługę jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca Okresu Rozliczeniowego, w 
którym nastąpiła aktywacja pakietu. 

18. KaŜdego pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 01:00 a 01:00, przyznawany 
jest nowy „Pakiet minut do wszystkich”, a opłata za usługę jest naliczana poza Abonamentem, pod 
warunkiem, Ŝe Abonent nie dokonał dezaktywacji usługi zgodnie z pkt 13 niniejszego regulaminu. 

19. Aktywowanie oraz dezaktywowanie „Pakietu minut do wszystkich” za pośrednictwem skróconych 
kodów  następuje bez dodatkowych opłat. 

 
„Nowy Pakiet 50 minut do wszystkich” oraz „Nowy Pakiet 100 minut do 
wszystkich” w promocji Sprawdź i kup 
 
20. W przypadku pierwszej aktywacji Nowego Pakietu 50 lub 100 minut do wszystkich korzystanie z  

pakietu przez pierwszy niepełny i następujący po nim pełny Okres Rozliczeniowy będzie Bezpłatne, 
co oznacza, Ŝe opłata za korzystanie z wybranego pakietu w okresie wskazanym powyŜej będzie 
zawarta w Abonamencie. 

21. Po zakończeniu pierwszego pełnego Okresu Rozliczeniowego, jeŜeli nie została zlecona dezaktywacja 
zgodnie z pkt 13 i pkt 14 niniejszej Oferty Promocyjnej, pakiet będzie dalej aktywny oraz będzie 
naliczana opłata abonamentowa, zgodnie z pkt.15 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

22. Abonent moŜe zlecić dezaktywację pakietu na zasadach opisanych w pkt 13 i pkt 14 niniejszej Oferty 
Promocyjnej. 

23. Abonent moŜe tylko raz skorzystać z promocji sprawdź i kup. W przypadku kolejnej aktywacji 
pakietu minut do wszystkich tej samej wartości, będzie naliczana opłata abonamentowa od 
pierwszego niepełnego Okresu Rozliczeniowego.  

 
 
Kolejność wykorzystania minut i SMS 
 
24. Kolejność wykorzystania minut i SMS-ów wliczonych w Abonament, dostępnych w momencie 

aktywacji dodatkowych pakietów oraz pakietów przyznawanych w ramach poszczególnych Ofert 
Promocyjnych: 

 
a. Taniej z wybranymi numerami; 
b. Wieczory i Weekendy; 
c. SMSy do wszystkich; 
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d. Minuty do sieci Play (m.in. minuty z Pakietu Nieograniczone połączenia w Play) 
e. Zbieraj minuty; 
f. Minuty do wszystkich (m.in. Nowe Pakiety minut do wszystkich); 

 
Postanowienia końcowe 
 
25. Skorzystanie z niniejszej usługi nie wyklucza korzystania z innych usług i Ofert Promocyjnych. 
26. Aby zmienić wielkość pakietu minut do wszystkich naleŜy dokonać dezaktywacji dostępnego pakietu 

minut do wszystkich, poczym dokonać aktywacji wybranego pakietu do wszystkich. 
27. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi „Nowe Pakiety minut do wszystkich”, bez 

konieczności podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, Ŝe odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki 
uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie 
opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości 
publicznej. 

28. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszego Regulaminu usługi duŜą literą naleŜy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów lub w Cenniku Oferty One Play, Cenniku 
Oferty LongPlay, Cenniku Oferty LongPlay TELEFON. 

29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem usługi mają zastosowanie postanowienia 
Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz   
Cenniku Oferty One Play, Cenniku Oferty LongPlay, Cenniku Oferty LongPlay TELEFON. 

30. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu usługi „Nowe Pakiety 
minut do wszystkich”, a postanowieniami dokumentów wskazanych powyŜej postanowienia 
niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

31. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają 
podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.  

32. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl. 
 


