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Oferta Promocyjna „Nowy telefon co rok”
obowiązuje od 3 września 2007r. do odwołania.

Ogólny warunek skorzystania z Oferty Promocyjnej
Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w Punkcie Sprzedaży P4:

1. zawrzeć umowę o kartę kredytową Play VISA z GE Money Bank S.A. oraz

2. zawrzeć z P4 umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony 24 lub 36 miesięcy.

Szczegółowe warunki Oferty Promocyjnej „Nowy telefon co rok”
1. Niniejsza Oferta Promocyjna określa warunki szczególne w odniesieniu do Oferty Play Abonament z umową

na czas określony, co oznacza, że w zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie

znajdują warunki Oferty Play Abonament z umową na czas określony. Definicje wyrażeń pisanych w treści

niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery zawarte są w Cenniku Oferty Play lub Regulaminie Świadczenia

Usług Telekomunikacyjnych przez P4 dla Abonentów.

2. W ramach Oferty Promocyjnej Abonent ma prawo wybrać, przy zawieraniu umowy o świadczenie usług

telekomunikacyjnych na okres 24 lub 36 miesięcy (Okres Zastrzeżony):

a. Play Abonament w wysokości: 50 PLN, 70 PLN, 100 PLN. albo 150 PLN.

b. Telefon w cenie określonej w Cenniku Telefonów w Ofercie Play, za cenę określoną dla niniejszej Oferty

Promocyjnej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.

3. Cena Telefonu (z podatkiem VAT włącznie) nie może przekroczyć:

a. wartości limitu kredytu określonego w umowie o kartę kredytową Play VISA; oraz

b. kwoty 1200 PLN, w przypadku gdy abonent wybrał Play Abonament 50 albo kwoty 2000 PLN, w przypadku

gdy abonent wybrał Play Abonament o wyższej wartości.

4. Po zawarciu umowy o kartę kredytową Play VISA Abonent, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, wydaje

dyspozycję dokonania przez GE Money Bank S.A. zapłaty ceny kupna Telefonu wraz z akcesoriami określonymi

w pkt. 6 poniżej w imieniu Abonenta, przy wykorzystaniu limitu kredytu wynikającego z zawartej umowy o kartę

kredytową Play VISA. Limit kredytu niewykorzystany przez Abonenta na zapłatę ceny kupna Telefonu wraz

z akcesoriami może zostać wykorzystany przez Abonenta po otrzymaniu karty kredytowej Play VISA, zgodnie

z postanowieniami umowy o kartę kredytową Play VISA. Kwota limitu kredytu wykorzystanaprzez Abonenta

na zapłatę ceny sprzedaży Telefonu wraz z akcesoriami zostanie rozłożona na 24 raty miesięczne i będzie

spłacana przez Abonenta na warunkach określonych w umowie na kartę kredytową Play VISA oraz

Potwierdzeniu Dokonania Transakcji.

5. W Okresie Zastrzeżonym Abonent może dokonać:

a. jednej wymiany Telefonu, jeżeli zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres

24 miesięcy, po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,

ale nie później, niż w ostatnim dniu 14 miesiąca od dnia zawarcia umowy na świadczenie usług

telekomunikacyjnych;

b. dwukrotnej wymiany Telefonu, jeżeli zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres 36

miesięcy:

- po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,

ale nie później, niż w ostatnim dniu 26 miesiąca od dnia zawarcia umowy na świadczenie usług

telekomunikacyjnych,

- po upływie 12 miesięcy od daty pierwszej wymiany Telefonu zgodnie z lit. a. powyżej, ale nie później,

niż w ostatnim dniu 26 miesiąca od dnia zawarcia umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
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6. W celu dokonania wymiany Telefonu zgodnie z ust. 5 powyżej, Abonent powinien zgłosić się do Punktu
Sprzedaży P4, w którym podpisał umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach niniejszej
promocji z:
a. umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą pomiędzy Abonentem a P4 na warunkach

niniejszej Oferty Promocyjnej,
b. potwierdzeniem dokonania transakcji (dyspozycja zapłaty za Telefon),
c. paragonem lub fakturą VAT potwierdzającą zakup Telefonu,
d. Telefonem wraz z oryginalnym opakowaniem, kartą gwarancyjną, oryginalną kartą pamięci, oryginalną

ładowarką i pozostałymi elementami oryginalnego zestawu wydanego w związku z zawarciem umowy
na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej;

7. Niezależnie od spełnienia warunków opisanych w pkt 6 powyżej, wymagane jest aby:
a. Wymieniany Telefon, jak i pozostałe części składowe zestawu, były sprawne technicznie i w stanie

odpowiadającym jego normalnemu zużyciu;
b. Ewentualne uszkodzenia Telefonu wynikłe w trakcie użytkowania były usuwane w autoryzowanym serwisie

producenta danego Telefonu;
c. Abonent nie zalegał, na chwilę złożenia wniosku o wymianę Telefonu, z płatnościami za usługi

telekomunikacyjne wobec P4 z tytułu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
d. umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej

do chwili nabycia przez Abonenta nowego Telefonu zgodnie z pkt. 8 nie została wypowiedziana przez
którąkolwiek ze stron;

e. Abonent posiadał aktywną kartę Play VISA, zaś dostępna kwota kredytu jest wystarczająca na pokrycie ceny
zakupu nowego Telefonu stosownie do pkt 8 lit. b;

8. Po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 5-7, w ramach wymiany Telefonu:
a. P4 nabędzie od Abonenta Telefon zakupiony uprzednio przez Abonenta na warunkach niniejszej Oferty

Promocyjnej, wraz ze wszystkimi akcesoriami określonymi w pkt. 6 powyżej. Cena nabycia Telefonu wraz
z akcesoriami będzie równa połowie ceny brutto Telefonu, za jaką Abonent uprzednio nabył ten Telefon.
Zapłata zostanie dokonana przez P4 bezpośrednio na rachunek karty Play VISA klienta. Wszelkie podatki
i opłaty związane z zawarciem powyżej określonej umowy sprzedaży Telefonu ponosi P4;

b. Abonent zakupi nowy Telefon w cenie określonej w aktualnym Cenniku Telefonów w Ofercie Play,
przeznaczonej dla niniejszej Oferty Promocyjnej, oraz zapłaci cenę Telefonu przy wykorzystaniu limitu kredytu
przyznanego na podstawie Umowy o kartę kredytową Play VISA na warunkach określonych przez GE Money
Bank S.A. Cena nowego Telefonu zostanie rozłożona na 24 raty miesięczne i będzie spłacana przez Abonenta
na warunkach określonych w Umowie na kartę kredytową Play VISA.

Postanowienia Dodatkowe
1. Niniejsza Oferta Promocyjna nie może być łączona z innymi Ofertami Promocyjnymi dostępnymi w sieci Play,

chyba, że warunki tych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.
2. Po upływie Okresu Zastrzeżonego Umowa zawarta w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej przekształca się

w Umowę na czas nieokreślony zgodnie z warunkami określonymi w Cenniku Oferty Play.
3. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania

przyczyny. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej znajdują jednakże zastosowanie do umów o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zawartych na podstawie niniejszej oferty przed jej odwołaniem. Odwołanie oferty nastąpi
przez zamieszczenie stosownej informacji w punktach sprzedaży Operatora i na stronie internetowej P4
określonej w pkt. 4 poniżej.

4. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne:
a. na stronie internetowej P4: www.playmobile.pl
b. w Punktach Sprzedaży P4


