Oferta Promocyjna „LongPlay z PlayStation”
obowiązuje od 15 marca 2012 r. do odwołania
I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej
1.

Z niniejszej Oferty Promocyjnej może skorzystać osoba fizyczna która w okresie od 15 marca
2012 r. do odwołania przekaże P4 numery telefonu (MSISDN), imiona i nazwiska swoich
znajomych zainteresowanych przeniesieniem swojego numeru telefonu (MSISDN) do Sieci
Telekomunikacyjnej P4, zwanymi dalej „osobami poleconymi”. Osoby przekazujące numery swoich
znajomych będą określane dalej w niniejszym dokumencie „osobami polecającymi” Promocja
skierowana jest do Abonentów i Użytkowników P4, jak również do osób, które nie są Abonentami
lub Użytkownikami P4.

2.

Osoba polecająca, która chce przekazać numery swoich znajomych i skorzystać z niniejszej Oferty
Promocyjnej, powinna podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, numer
kontaktowy. Osoba dokonująca czynności opisanej powyżej w Punkcie Sprzedaży P4, otrzymuje
od sprzedawcy potwierdzenie przekazania danych, o których mowa powyżej, w formie pisemnej,
ze wskazaniem tych danych, którego okazanie jest wymagane w przypadku składania przez Osobę
polecającą reklamacji dotyczącej możliwości zawarcia Umowy, o której mowa w pkt. 13 niniejszego
regulaminu.

3.

Osoba polecająca nie będąca Abonentem lub Użytkownikiem P4 nie może polecić numeru
telefonu, który jest numerem kontaktowym, o którym mowa w pkt 2 powyżej. W przypadku
polecenia przez osobę polecającą numeru telefonu, który był podany jako numer kontaktowy,
wówczas nie zostanie on zakwalifikowany do kwoty minimum 150 zł, o której mowa w pkt. 4
poniżej.

4.

Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej jest przeniesienie numeru telefonu do
Sieci Telekomunikacyjnej P4 przez osobę/osoby poleconą i zawarcie z P4 Umowy na czas
określony przez osobę przenoszącą numer z minimalną kwotą Abonamentu w wysokości 150 zł lub
zawarcie z P4 Umów na czas określony przez osoby przenoszące numer, z Abonamentami,
których łączna wartość wynosi minimum 150 zł - w terminie 12 miesięcy od przekazania po raz
pierwszy P4 numeru telefonu przez osobę polecającą.

5.

Wartość Abonamentów, o których mowa powyżej, liczona jest bez uwzględniania ewentualnych
rabatów i jest identyczna z wartością podaną na Umowie o świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych. Wyjątek stanowią Oferty Promocyjne bez telefonu, pracownicze w
przypadku których uwzględniana jest wysokość Abonamentu po rabacie przyznawanym w ramach
Oferty Promocyjnej.

6.

Do kwoty minimum 150 zł, o której mowa w pkt 4 powyżej, nie jest zaliczany Abonament LongPlay
1 zł.
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7.

Do kwoty minimum 150 zł, o której mowa w pkt 4 powyżej, nie są zaliczane Abonamenty w ramach
ofert dostępnych tylko i wyłącznie dla osób będących przedsiębiorcami (osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność
gospodarczą oraz inne podmioty posiadające numer REGON).

8.

W tabeli nr 1 zostały zamieszczone oferty, które są zaliczane do kwoty minimum 150 zł, o której
mowa w pkt 4 powyżej:

Tabela nr 1
Czy aktywacja w ramach
oferty jest zaliczana do
kwoty minimum 150 zł, o
której mowa w pkt 4 powyżej.

UWAGI

Oferta głosowa z
Abonamentem
(bez LongPlay 1 zł)

TAK

z
zastrzeżeniem
pkt 5 oraz 6
powyżej

Oferta głosowa
typu Mix

TAK

Oferta Play Online z
Abonamentem

NIE

Oferta Play Online na
Kartę z modemem

NIE

Oferta Firmowa

NIE

Oferta Biznes

NIE

Oferta Play Fresh

NIE

Oferta

9.

Numery telefonów osób polecanych mogą zostać podane w Punkcie Sprzedaży P4 bądź po
zalogowaniu się przez Abonenta na portalu Play 24.
10. Jeżeli jeden numer telefonu zostanie przekazany przez kilka osób polecających oraz zostanie
przeniesiony do sieci Telekomunikacyjnej P4, wówczas numer może zostać zaliczony do kwoty
minimum 150 zł, o której mowa w pkt 4 powyżej, osobie polecającej, która zgłosiła numer jako
pierwsza.
11. Do skorzystania z promocji nie są uprawnieni pracownicy, zleceniobiorcy, kontraktorzy,
konsultanci P4 Sp. z o.o. z siedzibą w 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, której kapitał zakładowy wynosi 46.342.000,00 zł, (NIP): 951-21-20-077, 3GNS spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319437, NIP 951-216-64-64, REGON
140363599 oraz 3GNS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, kod pocztowy 02677, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
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numerem KRS 48 456 500,00 PLN, NIP 5213505962, REGON 141628930, o kapitale zakładowym
w wysokości 50.000,00 PLN, którzy posiadają jedynie służbowe numery telefonów.
12. Abonenci P4 mogą skorzystać z nieniejszej Oferty Promocyjnej tylko wówczas jeżeli nie
zalegają z płatnościami na rzecz P4 oraz ich Limit zakupu nie został przekroczony.

II. Szczegóły Oferty Promocyjnej „LongPlay z PlayStation”
13. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, przy spełnieniu warunku opisanego w pkt 4 niniejszej
Oferty Promocyjnej, osoby polecające, mogą zawrzeć z P4 za pośrednictwem kanału
telesprzedaży Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z Abonamentem LongPlay 1 zł z
Umową na 12 miesięcy (Okres Zastrzeżony) i w takim przypadku przysługuje im prawo do zakupu
PlayStation, kamerki Go Pro, Tablet ZTE Light, telewizji n na kartę, RMB One, Sony Ericsson
Xperia ray, Apple iPAD 2 3G 16GB po cenach podanych w tabeli poniżej, uzależnionych od
wysokości kwoty Abonamentu wybranej przez osobę, która przeniosła numer do Sieci
Telekomunikacyjnej P4 / od sumy wartości Abonamentów wybranych przez osoby przenoszące
numer do Sieci Telekomunikacyjnej P4.
Koszt

Łączna suma Abonamentów
150 zł

250 zł

1 zł

1 zł

Zestaw telewizji n na kartę z dekoderem
HD i anteną

49zł

1zł

Tablet ZTE Light

199zł

1zł

PlayStation 3
Sony Ericsson Xperia ray
Sony Playstation Vita
Kamera Go Pro

499 zł

1 zł

Apple iPAD 2 3G 16GB

799zł

299zł

PlayStation Portable
Telewizja n na kartę z dekoderem HD
RMB One

14. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej nie przysługuje prawo do zakupu Telefonów po
specjalnych cenach.
15. W ramach Abonamentu, o którym mowa w pkt 9 niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent nie
otrzymuje Pakietu Złotówek, a opłaty za świadczone przez P4 Usługi Telekomunikacyjne naliczane
są poza Abonamentem, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.
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Tabela [1] Cennik jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe (ceny nie dotyczą usług
wskazanych w pkt 13 niniejszej Oferty Promocyjnej)
Lp.

Usługa podstawowa

Cena

1.

Połączenie głosowe do wszystkich krajowych operatorów
(naliczanie sekundowe)

0,39 PLN / minuta

2.

SMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych
(SMS standardowy)

0,18 PLN / SMS

3.

MMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych
(MMS standardowy)

0,18 PLN / MMS

4.

Połączenie wideo do wszystkich krajowych operatorów
komórkowych (naliczanie sekundowe)

0,39 PLN / minuta

5.

Przesyłanie danych

0,12 PLN / 100 kB

16. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent nie ponosi opłaty za przyłączenie Numeru
MSISDN (numeru telefonu) do Sieci Telekomunikacyjnej P4.
17. Pozostałe opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem Oferty LongPlay:
a.
b.
c.
d.

Opłaty za usługi dodane – Tabela nr 6 Cennika Oferty LongPlay
Opłaty za zarządzanie kontem – Tabela nr 7 Cennika Oferty LongPlay
Opłaty za połączenia głosowe na numery specjalne – Tabela nr 8 Cennika Oferty LongPlay
Opłaty za połączenia głosowe i wideo z numerami specjalnymi – Tabela nr 9 Cennika
Oferty LongPlay
e. Opłaty za wysyłanie wiadomości SMS i MMS na numery specjalne – Tabela na 10 Cennika
Oferty LongPlay
f. Opłaty za usługi międzynarodowe: połączenia głosowe, połączenia wideo, międzynarodowe
wiadomości SMS, MMS – Tabela nr 12 Cennika Oferty LongPlay
g. Opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym – Tabela nr 13 Cennika Oferty LongPlay
h. Opłaty za połączenia wideo w roamingu międzynarodowym – Tabela nr 14 Cennika Oferty
LongPlay
i. Opłaty za połączenia głosowe w roamingu przy użyciu Usługi „Tani roaming” – Tabela nr 15
Cennika Oferty LongPlay

III. Dane osobowe
18. Administratorem danych osobowych osób polecających, o których mowa w pkt 2 powyżej, oraz
osób poleconych, jest P4 sp. z o.o.
19. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 1 i 2 powyżej jest dobrowolne, lecz konieczne do
skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej.
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20. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, przetwarzane są w celu umożliwienia osobie
polecającej skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej przez okres 12 miesięcy od daty
udostępnienia P4 pierwszego numeru telefonu osoby polecanej, a po tym okresie dla celów
dowodowych przez okres dochodzenia roszczeń.
21. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, przetwarzane są również w celu marketingu
bezpośredniego towarów lub usług administratora danych, nie zależnie od okresów wskazanych
powyżej.
22. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje m.in.:
 prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.
926 ze zm.);
 wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze
względu na jej szczególną sytuację,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych lub wobec
przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.


IV. Dodatkowe informacje
23. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Abonenta przed upływem Okresu Zastrzeżonego opłata
specjalna / kara umowna należna Operatorowi, nie przekraczająca równowartości ulgi przyznanej
Abonentowi, będzie pomniejszana o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy
do dnia jej rozwiązania.
24. Z niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent może skorzystać tylko raz.
25. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi chyba, że inne Oferty
Promocyjne stanowią inaczej.
26. Dla niniejszej Oferty Promocyjnej nie jest możliwe aktywowanie jakichkolwiek usług promocyjnych.
27. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności
podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio
nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie
opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości
publicznej.
28. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia opisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej dużą literą należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty LongPlay (Plan Cenowy II),
Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz
Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników.
29. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik
Oferty LongPlay (Plan Cenowy II) oraz Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez
P4 sp. z o.o. dla Abonentów.
30. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a
postanowieniami dokumentów wskazanych powyżej postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej
będą miały charakter nadrzędny.
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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. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl
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