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Oferta Promocyjna 
„LongPlay bez telefonu 30.09” 
obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania. 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
 
1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej „LongPlay bez telefonu 30.09” naleŜy w okresie od 22 stycznia 
2011 r. do odwołania zawrzeć Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na 12 miesięcy 
(Okres ZastrzeŜony) w ramach Oferty LongPlay z dowolnym Abonamentem. 

2. Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej w przypadku zawierania Umowy z 
Abonamentem LongPlay 29 i LongPlay 49 jest zakup przez osoby, o których mowa w pkt 1 powyŜej, 
pakietów Play Online w telefonie zgodnie z pkt 4 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

 
 
Szczegóły Oferty Promocyjnej „LongPlay bez telefonu 30.09” 
 
3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyŜej otrzymają: 
 

a) rabat w wysokości 50% na Abonament, który jest przyznawany zgodnie z Tabelą 1, na 
zasadach opisanych w pkt 3.1 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

 
Tabela 1 

Wysokość 
Abonamentu 

LongPlay 29 LongPlay 49 LongPlay 69 LongPlay 99 

Rabat na 
Abonament w 
wysokości 50% 

14,62 PLN 24,70 PLN 34,79 PLN 49,91 PLN 

 
b) promocyjny pakiet minut do wszystkich, który jest przyznawany zgodnie z Tabelą 2, na 

zasadach opisanych w pkt 3.2 niniejszej Oferty Promocyjnej. 
 

Tabela 2 
Wysokość 
Abonamentu 

LongPlay 29 LongPlay 49 LongPlay 69 LongPlay 99 

Promocyjny 
pakiet minut do 
wszystkich 

46 minut 71 minut 113 minut 159 minut 
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3.1 Zasady przyznania rabatu 50% na Abonament, o którym mowa w pkt 3 lit. a. 
 

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 i pomniejszona o rabat w wysokości 50 %. 

b) Rabat na Abonament jest przyznawany przez cały Okres ZastrzeŜony oraz po przekształceniu 
Umowy w Umowę na czas nieokreślony. 

c) Przyznawany rabat dotyczy tylko opłaty za Abonament. Wszystkie opłaty poza Abonamentem 
będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty LongPlay. 

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

 
3.2 Szczegóły przyznawania promocyjnego pakietu minut do wszystkich, o którym mowa w pkt 3 lit. b. 
 

a) Wysokość pakietu uzaleŜniona jest od kwoty wybranego Abonamentu, zgodnie z Tabelą 2 
niniejszej     Oferty Promocyjnej. 

b) Pakiet minut do wszystkich jest przyznawany Bezpłatnie, co oznacza, Ŝe opłata za pakiet minut 
do wszystkich przyznawany Abonentowi w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, zawarta jest 
w kwocie Abonamentu. 

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

d) Pakiet jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego, 
pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 

e) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym pakiet jest przyznawany pomiędzy godziną 
00:00 a 01:00 pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu, w którym nastąpiła 
aktywacja Numeru MSISDN. Liczba minut w pakiecie jest proporcjonalna do liczby dni 
pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

f) Pakiet jest przyznawany przez cały Okres ZastrzeŜony oraz po przekształceniu Umowy w 
Umowę na czas nieokreślony. 

g) Aby sprawdzić stan minut w pakiecie naleŜy wybrać i zatwierdzić krotki, kod *105# na 
klawiaturze telefonu. Wpisując powyŜszy kod Abonent otrzyma informację dotyczącą stanu 
minut pochodzących z promocyjnego pakietu minut do wszystkich oraz minut do wszystkich, 
przyznawanych w ramach dodatkowych pakietów jeŜeli są one aktywowane/ dostępne. 

h) Niewykorzystane minuty z pakietu nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy. 
 
 
4. Zgodnie z pkt 2 niniejszej  Oferty Promocyjnej przy wyborze Oferty LongPlay 29 Abonent 

zobowiązany jest do zakupu pakietu Play Online w cenie 48 PLN z limitem transmisji danych 3 
GB ,a przy wyborze Oferty LongPlay 49 do zakupu pakietu Play Online w telefonie w cenie 28 PLN 
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z limitem transmisji danych 1,5 GB. Opłata za pakiety Play Online w telefonie jest jednorazowa i 
pojawi się na pierwszej fakturze Abonenta. 

 
a) W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym pakiet Play Online w telefonie przyznawany 

jest między godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia następującego po dniu aktywacji Karty 
SIM/USIM z limitem transferu danych proporcjonalnym do ilości dni pozostałych do końca tego 
Okresu Rozliczeniowego. Aktywacja całego pakietu Play Online w telefonie z limitem transmisji 
danych 3GB lub 1,5 GB w zaleŜności od wybranej oferty następuje między godziną 00:00 a 
01:00  pierwszego dnia następnego pełnego Okresu Rozliczeniowego i wazny jest do końca 
tego Okresu Rozliczeniowego. 

b) Aby sprawdzić stan środków w ramach pakietu naleŜy wybrać na klawiaturze telefonu kod 
*111#, a następnie wybrać odpowiednią opcję. 

c) Jednostki przyznane w ramach pakietów Play Online w telefonie są wykorzystywane w 
pierwszej kolejności przed jednostkami z Pakietu „Internet w telefonie” .  

d) Pakiety Play Online w telefonie mogą być wykorzystywane do pobierania danych tylko w 
strefie taniego Internetu w sieci Play zgodnie z pkt 4 lit. e i pkt 4 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 LongPlay. 

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

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

i) 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 https://www.24.playmobile.pl i następnie wybrać 

odpowiednią opcję w zakładce Usługi. 
 

j) Abonent moŜe odblokować transfer danych poza strefą taniego Internetu dla Internetu, WAP-u 
oraz MMS. W tym celu naleŜy: 

 
i. Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*51*2#; 
ii. Wejść na serwis na stronie https://www.24.playmobile.pl i następnie wybrać 

odpowiednią opcję w zakładce Usługi. 
 

k) Zablokowanie lub odblokowanie transferu danych poza strefą taniego Internetu następuje w 
ciągu 24 godzin do złoŜenia dyspozycji zgodnie z pkt 4 lit. i lub j niniejszej Oferty Promocyjnej. 
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l) 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 https://www.24.playmobile.pl i następnie wybrać 

odpowiednią opcję w zakładce Usługi. 
 
m) Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z pakietów Play Online w 

telefonie nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy. 
n) Po wykorzystaniu pakietów Play Online w telefonie w danym Okresie Rozliczeniowym, opłata 

za transfer danych w strefie taniego Internetu w Play jest naliczana zgodnie z Cennikiem Oferty 
LongPlay.  

 
 
 
5.  Dodatkowo w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 niniejszej Oferty 

Promocyjnej otrzymają moŜliwość Bezpłatnego korzystania z usługi „Muzyka na czekanie” przez 
pierwszy niepełny i następujący po nim pełny Okres Rozliczeniowy na zasadach opisanych poniŜej: 

 
a) MoŜliwość Bezpłatnego korzystania z usługi „Muzyka na czekanie” oznacza, Ŝe usługa 

aktywowana jest przez P4 wraz z zawarciem Umowy z utworem wskazanym przez Operatora, a 
opłata za korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie Abonamentu.  

b) W przypadku, gdy w pierwszym pełnym Okresie Rozliczeniowym Abonent nie zgłosi dyspozycji 
dezaktywacji usługi zgodnie pkt 5 z lit. c. poniŜej, usługa pozostanie aktywna w kolejnych 
Okresach Rozliczeniowych, z zastrzeŜeniem, iŜ za korzystanie z usługi pobierana będzie opłata 
abonamentowa w wysokości 2 PLN, kaŜdorazowo uwidaczniana na Rachunku 
Telekomunikacyjnym. 

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

d) 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”. 

 
6. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, w przypadku zawarcia Umowy na 12 miesięcy opłata 

aktywacyjna dla Oferty LongPlay 29 oraz LongPlay 49 wyniesie 1,01 PLN. Pozostałe opłaty 
aktywacyjne są zgodne z Cennikiem Oferty LongPlay 
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Kolejność wykorzystania minut i SMS 
 
7. Kolejność wykorzystania minut i SMS-ów wliczonych w Abonament, dostępnych w momencie 

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

 
a) Taniej z wybranymi numerami; 
b) Wieczory i Weekendy; 
c) SMSy do wszystkich; 
d) Minuty do sieci Play (m.in. minuty z Pakietu Nieograniczone połączenia w Play) 
e) Zbieraj minuty; 
f) Minuty do wszystkich (np. Nowy pakiet minut do wszystkich); 
g) Środki w Pakiecie Złotówek 

 
 
Dodatkowe informacje 
 
8. Zmiana wysokości Abonamentu z LongPlay 29 na Abonament LongPlay 49 w trakcie 

obowiązywania Umowy (Okresu ZastrzeŜonego) powoduje utratę prawa do korzystania z rabatu 
50% na Abonament, pakietu Play Online w telefonie, Promocyjnego pakietu minut do wszystkich 
oraz usługi „Muzyka na czekanie”. 

9. Przy zmianie wysokości Abonamentu z LongPlay 29 lub LongPlay 49 na LongPlay 69 lub LongPlay 
99 w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu ZastrzeŜonego) Abonenci mogą dalej korzystać z 
Promocyjnego pakietu minut do wszystkich, tracą jednak moŜliwość do korzystania z pakietu Play 
Online w telefonie. 

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

11. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Abonenta przed upływem Okresu ZastrzeŜonego opłata 
specjalna/kara umowna naleŜna Operatorowi nie przekraczającą równowartości ulgi przyznanej 
Abonentowi będzie pomniejszana o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy 
do dnia jej rozwiązania. 

12. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 
podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ 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. 

13. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia opisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą literą naleŜy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty LongPlay oraz Regulaminie 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów. 
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14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik 
Oferty LongPlay, Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
Abonentów oraz Regulamin usługi „Muzyka na czekanie”. 

15. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a 
postanowieniami dokumentów wskazanych powyŜej postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej 
będą miały charakter nadrzędny. 

16. 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. 

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