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Oferta Promocyjna  
„5-dniowy Szał Cenowy w One Play PRO” 
obowiązuje od 26 listopada 2009r. do 30 listopada 2009 r. 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej  
 
1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby, które w okresie od 26 listopada 2009 r. do 30 listopada 

2009r. okaŜą sprzedawcy specjalne hasło lub kupon, a następnie zawrą Umowę o świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych w ramach Oferty One Play PRO 40 lub Ona Play PRO 60 na 24 miesiące lub 36 miesięcy 
(Okres ZastrzeŜony). Hasło moŜna otrzymać wpisując swój numer telefonu komórkowego lub adres email na 
dedykowanej stronie internetowej, na którą osoba zostanie przekierowana po kliknięciu w specjalnie oznaczony 
banner reklamowy widniejący w Internecie. Kupon moŜna uzyskać po wpisaniu swojego imienia i nazwiska na 
dedykowanej stronie internetowej, na którą osoba zostanie przekierowana po kliknięciu w specjalnie oznaczony 
banner reklamowy widniejący w Internecie i wydrukowaniu jej.  

 
 

Szczegóły Oferty Promocyjnej 

 
2. Wysokość Abonamentów w niniejszej Ofercie Promocyjnej przy Umowie na 24 lub 36 pełnych Okresów 

Rozliczeniowych, zostały wskazane w Tabeli nr.1 poniŜej. 
 
Tabela nr 1 Dostępne Abonamenty w Ofercie Promocyjnej „5-dniowy Szał  Cenowy w One Play PRO” 
 

 One Play PRO 40 One Play PRO  60 

Miesięczna wysokość Abonamentu 40 PLN 60 PLN 

Pakiet  Złotówek w ramach Abonamentu 40 PLN 60 PLN 

 
 

Tabela nr 2 Cennik jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe rozliczane w ramach Pakietu Złotówek jak i 
po jego wykorzystaniu. 

 

 One Play PRO 40 One Play PRO  60 

Minuta połączenia głosowego oraz 
wideo do wszystkich krajowych 

operatorów komórkowych i połączenia 
głosowego na krajowe numery 

stacjonarne (naliczanie sekundowe) 

 
 

0,29 PLN 

 
 

0,29 PLN 

SMS do Sieci Telekomunikacyjnej P4  
(SMS standardowy) 

 
0,10 PLN 

 
0,10 PLN 

SMS do pozostałych Sieci krajowych 0,20 PLN 0,20 PLN 

MMS do Sieci Telekomunikacyjnej P4  0,10 PLN 0,10 PLN 

MMS do pozostałych Sieci krajowych 0,20 PLN 0,20 PLN 
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3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent otrzymuje Kartę SIM/USIM z Numerem MSISDN i przysługuje 
mu prawo do zakupu Telefonu po specjalnej cenie określonej w aktualnym Cenniku Telefonów One Play. 

4. Opłaty wskazane w Tabeli nr 2 niniejszej Oferty Promocyjnej nie dotyczą wiadomości SMS, MMS i połączeń 
międzynarodowych oraz w roamingu międzynarodowym.   

5. Pozostałe zasady dotyczące rozliczania usług w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej są takie same jak dla 
Oferty One Play i określa je Cennik Oferty One Play 
 

6. Zasady przyznania rabatu na Abonament: 
 

 
a. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, za okres od daty aktywacji Numeru MSISDN (numer 

Telefonu) do ostatniego dnia pierwszego niepełnego Okresu Rozliczeniowego wartość Abonamentu jest 
naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

b. Po upływie okresu promocyjnego, Abonament będzie naliczany odpowiednio dla wybranej Oferty One Play  
PRO zgodnie z Tabelą nr 1 powyŜej. 

c. Rabaty nie wpływają na Pakiet Złotówek w Abonamencie, który jest przyznawany na zasadach opisanych w 
Cenniku Oferty One Play. 

 
7. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej będzie dostępna równieŜ usługa „Muzyka na czekanie”: 
 

a. Usługa „Muzyka na czekanie” aktywowana jest  Bezpłatnym utworem wskazanym przez Operatora. 
b. Abonent otrzymuje rabat na jeden pełny Okres Rozliczeniowy. 
c. Opłata za usługę „Muzyka na czekanie” przyznawaną Abonentowi w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej  

zawarta jest w kwocie Abonamentu. 
d. W przypadku, gdy w pierwszym pełnym Okresie Rozliczeniowym Abonent nie zgłosi dyspozycji dezaktywacji 

usługi zgodnie z pkt 7 lit. e. poniŜej, usługa pozostanie aktywna w kolejnych Okresach Rozliczeniowych, z 
zastrzeŜeniem, iŜ za usługę pobierana będzie opłata abonamentowa w wysokości 2 PLN, kaŜdorazowo 
uwidaczniana na Rachunku Telekomunikacyjnym. 

e. Abonent moŜe w dowolnym momencie zgłosić dyspozycję dezaktywacji usługi poprzez wybranie i 
zatwierdzenie na klawiaturze telefonu skróconego kodu: *111*19*2#.  

f. Dezaktywacja następuje zgodnie z regulaminem usługi „Muzyka na czekanie”. Po dezaktywacji Abonent 
moŜe ponownie aktywować usługę na zasadach opisanych w Regulaminie usługi „Muzyka na czekanie”. 

 
8. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, w przypadku zawarcia Umowy na 24 lub 36 miesięcy opłata 

aktywacyjna dla Oferty One Play PRO  40 wynosi 49 PLN, a dla Oferty One Play PRO 60 wynosi 29 PLN. 
 
9. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent otrzymuje równieŜ Pakiet Play Online w telefonie 500 MB, 

który przez pierwszy niepełny i następujący po nim pełny Okres Rozliczeniowy będzie Bezpłatny, co oznacza, Ŝe 
opłata za korzystanie z Pakietu Play Online w telefonie 500 MB w okresie wskazanym powyŜej będzie zawarta w  
kwocie Abonamentu. 

 One Play PRO 40 One Play PRO 60 

Wysokość Abonamentu przed rabatem  40 PLN 60 PLN 

Wysokość 
Abonamentu przez 6 pierwszych pełnych 
Okresów Rozliczeniowych (rabat 50% na 
Abonament)  

20 PLN 30 PLN 
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a. Aktywacja Pakietu Play Online w telefonie 500 MB następuje między 00:00 a 01:00 dnia następnego po 

aktywacji w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej. 
b. Transfer danych w ramach Pakietu Play Online w telefonie 500 MB jest rozliczany co 100 kB w Ofercie One 

Play, co oznacza, Ŝe jednostki są pobierane z pakietu przy kaŜdej rozpoczętej transmisji 100 kB. 
c. Jednostki przyznane w ramach Pakietu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed jednostkami z 

Pakietu Internet.  
d. Pakiet moŜe być wykorzystywany do pobierania danych tylko w strefie taniego Internetu w sieci Play 

zgodnie z pkt 9 lit. e i pkt 9 lit. f niniejszej Oferty Promocyjnej. 
e. Strefa taniego Internetu w Play to strefa, w której P4 świadczy usługi telekomunikacyjne w oparciu o własną 

infrastrukturę dostępową z wyłączeniem infrastruktury innych Operatorów Krajowych. 
f. Poza strefą taniego Internetu w Play za korzystanie z Internetu jest naliczana stawka zgodna z Cennikiem 

Oferty One Play. 
g. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z Pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy 

Rozliczeniowe. 
h. Po wykorzystaniu Pakietu, w danym Okresie Rozliczeniowym, opłata za transfer danych w strefie taniego 

Internetu w Play jest naliczana zgodnie z Cennikiem Oferty One Play.  
i. Abonent moŜe zlecić dezaktywację Pakietu Play Online w telefonie 500 MB na zasadach opisanych w pkt 9 

lit. i pkt 9 lit. m niniejszej Oferty Promocyjnej. 
j. Po zakończeniu pierwszego pełnego Okresu Rozliczeniowego, jeŜeli nie została zlecona dezaktywacja 

zgodnie z pkt 9 lit. l i pkt 9 lit. m niniejszej Oferty Promocyjnej, Pakiet Play Online w telefonie 500 MB będzie 
dalej aktywny oraz będzie naliczana opłata abonamentowa wysokości 15 PLN. 

k. Po dezaktywacji Pakietu Play Online w telefonie 500 MB oraz ponownej aktywacji Pakietu, zgodnie z Ofertą 
Promocyjną „Pakiety Play Online w telefonie”, będzie naliczana opłata abonamentowa od pierwszego 
niepełnego Okresu Rozliczeniowego.  

l. Aby dezaktywować Pakiet naleŜy wykonać jedną z następujących czynności: 
 

i. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*52*2#. 
ii. zalogować się na stronie Internetowej www.mojplaymobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w zakładce 
Usługi. 

 
m. Dezaktywacja następuje z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym została zgłoszona dyspozycja 

dezaktywacji, o ile dyspozycja została zgłoszona do godziny 17:00 ostatniego dnia danego Okresu 
Rozliczeniowego. W przypadku zgłoszenia dyspozycji dezaktywacji po godzinie 17:00 ostatniego dnia 
Okresu Rozliczeniowego, dezaktywacja moŜe nastąpić z końcem kolejnego Okresu Rozliczeniowego 
następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym Abonent zgłosił dyspozycję dezaktywacji. 

n. W celu sprawdzenia, czy w danym momencie Abonent znajduje się w strefie taniego Internetu w Play czy 
poza strefą naleŜy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *140#. 

o. Abonent moŜe zablokować transfer danych poza strefą taniego Internetu. Blokada powoduje brak 
moŜliwości korzystania z WAP-u oraz wysyłania i odbierania MMS.  

p. Aby zablokować transfer poza strefą taniego Internetu naleŜy:  
 

i. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*51*1#; 
ii. wejść na serwis na stronie www.mojplaymobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce 
Usługi. 

 
q. Abonent moŜe odblokować transfer danych poza strefą taniego Internetu dla Internetu, WAP oraz MMS. W 

tym celu naleŜy:  
 

i. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*51*2#; 
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ii. wejść na serwis na stronie www.mojplaymobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce 
Usługi. 

 
r. Zablokowanie lub odblokowanie transferu danych poza strefą taniego Internetu następuje w ciągu 24 godzin 

od złoŜenia dyspozycji zgodnie z pkt 9 lit p lub 9 lit q niniejszej Oferty Promocyjnej. 
s. Aby sprawdzić czy transfer danych poza strefą taniego Internetu został zablokowany lub odblokowany 

naleŜy wykonać jedną z poniŜszych czynności: 
 

i. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*51*3#; 
ii. wejść na serwis na stronie www.mojplaymobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce 
Usługi. 

 
t. JeŜeli Abonent nawiąŜe połączenie transferu danych poza strefą taniego Internetu oraz nie ma włączonej 

blokady o której mowa w pkt 9 lit o, wówczas zostanie naliczana opłata za transfer danych zgodna z 
Cennikiem Oferty One Play. 

 
10. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Abonenta przed upływem Okresu ZastrzeŜonego, opłata 

specjalna/kara umowna naleŜna Operatorowi, nie przekraczająca równowartości ulgi przyznanej Abonentowi, 
będzie pomniejszana o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 

 
Dodatkowe informacje 
 
11. Dane określone w pkt 1 niniejszej Oferty Promocyjnej nie są utrwalane w jakiejkolwiek formie ani przetwarzane 

przez P4 w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 
926 z późń. zm.) , a ich podanie słuŜy tylko i wyłącznie otrzymaniu hasła lub wypełnieniu kuponu uprawniającego 
do skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej. 

12. Zmiana wysokości Abonamentu z One Play PRO 40 na One Play PRO 60 w trakcie obowiązywania Umowy 
(Okresu ZastrzeŜonego) powoduje zachowanie prawa do korzystania z promocyjnej stawki 0,29 PLN, Abonent 
jednak traci prawo do korzystania z rabatu na Abonament, pakietu 500 MB oraz usługi „Muzyka na czekanie” 
przyznanej w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej. 

12. Zmiana wysokości Abonamentu z One Play PRO na wyŜszy Abonament One Play (One Play 45, One Play 65, 
One Play 95, One Play 145) powoduję utratę prawa do korzystania z promocyjnej stawki 0,29 PLN, rabatu na 
Abonament, pakietu 500 MB oraz usługi „Muzyki na czekanie”, przyznanych w ramach niniejszej Oferty 
Promocyjnej. 

13. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi chyba, Ŝe inne Oferty Promocyjne 
stanowią inaczej. 

14. Operator zastrzega sobie moŜliwość zablokowania moŜliwości wykonywania połączeń głosowych, wideo, 
wysyłania wiadomości SMS oraz MMS na numery specjalne wskazane w Tabeli nr 11 i Tabeli nr 12 Cennika 
Oferty One Play, oraz na numery wymienione w regulaminie oferty promocyjnej Dostęp do numerów Infolinii i 
Serwisów Audioteksowych do czasu opłacenia przez Abonenta Rachunku Telekomunikacyjnego za pierwszy 
Okres Rozliczeniowy. 

15. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 
podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana lub odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio 
nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianach lub odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie 
opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

16. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z duŜą literą naleŜy rozumieć 
zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty One Play oraz Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów. 30345/30346 
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17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik Oferty One 
Play, Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Regulamin 
Oferty Promocyjnej „Pakiety Play Online w telefonie”. 

18. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami Cennika 
Oferty One Play lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, 
postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

19. 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. 

20. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl 
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