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Oferta Promocyjna „Bonus na starterze – Darmowe SMS-y 
do wszystkich sieci” dla Oferty Play Fresh 
obowiązuje od 14.09.2010r do odwołania 
 

Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
1. Niniejsza Oferta Promocyjna  skierowana jest do osób, które w okresie od 14.09.2010 r. do 

odwołania zakupią Zestaw Startowy Play Fresh 9 w ramach Oferty Promocyjnej „Darmowe 
SMS-y” i dokonają jego Aktywacji. 

2. W przypadku zakupu i Aktywacji Zestawu Startowego Play Fresh 9, o którym mowa powyŜej, 
UŜytkownik w dniu jego Aktywacji otrzymuje pakiet 250 darmowych SMS-ów, zwany dalej 
równieŜ „Bonusem”. 

3. Bonus zostanie uruchomiony w ciągu 24 godzin od dokonania Aktywacji Zestawu Startowego, o 
którym mowa w pkt 1 niniejszej Oferty. 

4. Bonus moŜe być wykorzystany przez UŜytkownika w ciągu 10 dni od dnia przyznania. 
5. Bonus moŜe być wykorzystany na SMS-y wysyłane z sieci Telekomunikacyjnej P4 do 

krajowych operatorów komórkowych z wyłączeniem SMS-ów na numery specjalne określone w 
Tabeli 9 Cennika Oferty Play Fresh. 

6. Po wykorzystaniu Bonusu opłata za SMS-y  jest naliczana zgodnie z Cennikiem Oferty Play 
Fresh. 

 

Dodatkowe informacje 
7. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert 

Promocyjnych (za wyjątkiem Oferty „Bonus na starterze – Darmowe Rozmowy i SMS-y w Play”, 
„Darmowe Rozmowy i SMS-y w Play”, „Bonusowe SMS-y do wszystkich sieci” oraz „Bonus na 
start”) dostępnych łącznie z Ofertą Play Fresh, chyba, Ŝe warunki tych Ofert stanowią inaczej. 

8. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej  w kaŜdym czasie 
bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu  zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

9. Treść niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępna na stronie internetowej www.playmobile.pl. 
10. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszego regulamin z wielkiej litery naleŜy 

rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników lub Cenniku Oferty Play Fresh. 

11. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Oferty stosuje się odpowiednio postanowienia 
dokumentów wskazanych w pkt 10 powyŜej. 

12. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty, a postanowieniami 
dokumentów wskazanych w pkt. 10 niniejszej Oferty Promocyjnej, postanowienia niniejszej 
Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

13. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej UŜytkownik zobowiązuje się: 
a. nie kierować bez zgody Operatora do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek urządzeń 
telekomunikacyjnych, przy uŜyciu Karty SIM/USIM otrzymanej przez UŜytkownika ruchu 
pochodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych;  
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b. nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umoŜliwiających dostęp do Sieci 
Telekomunikacyjnej lub realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych 
przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej 
zasadzie, w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działające w Sieci 
Telekomunikacyjnej;  

c. nie generować sztucznego ruchu nie słuŜącego wymianie informacji;  
d. nie uŜywać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych  
e. nie uŜywać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu 

typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do uŜytkownika”  
f. nie uŜywać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of 

Service  
g. nie uŜywać Karty SIM/USIM do rozsyłania duŜej ilości informacji o jednakowej treści do 

uŜytkowników, w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do 
promowania towarów, usług lub wizerunku UŜytkownika, lub słuŜących osiągnięciu efektu 
handlowego.  

14. W przypadku naruszenia przez UŜytkownika postanowień określonych w pkt 13 niniejszej 
Oferty Promocyjnej, Operator moŜe według własnego wyboru rozwiązać Umowę w kaŜdym 
momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia UŜytkownika) lub 
zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla UŜytkownika. 

 
 
 
 
 

 
 
 


