Oferta Promocyjna „Nieograniczone rozmowy w Play”
dla Oferty Play Fresh
obowiązuje od 18.06.2010 r. do odwołania
Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Nieograniczone rozmowy w Play” dla
Oferty Play Fresh
1. Oferta Promocyjna „Nieograniczone rozmowy w Play” dla Oferty Play Fresh skierowana jest do
UŜytkowników Play Fresh
2. Niniejsza Oferta Promocyjna umoŜliwia za opłatą w wysokości 10 zł wykonywanie nieograniczonej
ilości, krajowych połączeń głosowych i wideo („połączenia”) z Sieci Telekomunikacyjnej P4 na
dowolnie wybrane numery z Sieci Telekomunikacyjnej P4, za które to połączenia nie jest pobierana
dodatkowa opłata.
3. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej naleŜy:
a. Posiadać na koncie kwotę minimum 10 zł
b. Wpisać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*82*1#
4. Potwierdzenie przyjęcia kodu (pkt. 3 ppkt b) zostanie wysłane do UŜytkownika w ciągu 24 godzin od
wykonania czynności z pkt. 3 ppkt b Oferty Promocyjnej.
5. Aktywacja Oferty Promocyjnej następuje w ciągu 24 godzin od poprawnego wykonania procedury
opisanej w punkcie 3 niniejszej Oferty Promocyjnej.
6. Połączenia moŜna wykonywać w okresie 30 dni od dnia aktywacji Oferty Promocyjnej. Po upływie
tego okresu stawka za połączenia naliczana jest zgodnie z Cennikiem Oferty Play Fresh.
7. Aby ponownie aktywować Ofertę Promocyjną naleŜy po upływie 30 dni powtórzyć procedurę opisaną
w punkcie 3 niniejszej Oferty Promocyjnej.
8. Okres, przez który moŜna wykonywać połączenia opisane w pkt. 2 moŜna sprawdzić wybierając i
zatwierdzając na klawiaturze telefonu kod *111*82*3#.
9. Aktywacja Oferty Promocyjnej moŜliwa jest równieŜ na stronie www.playmobile.pl po zalogowaniu
się na konto.
10. Opłata 10 zł za uruchomienie i korzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej jest pobierana
automatycznie po aktywacji Oferty Promocyjnej zgodnie z pkt 5.
11. Oferta Promocyjna nie wyklucza się z innymi promocjami i usługami Play Fresh. Kolejność
rozliczania promocji:
a. Nieograniczone rozmowy w Play
b. Pozostałe pakiety

Dodatkowe informacje.
12. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych
dostępnych łącznie z Ofertą Play Fresh, chyba Ŝe warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią
inaczej.
13. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z duŜej litery naleŜy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników oraz Cenniku Oferty Play Fresh.
14. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a
postanowieniami Cennika Oferty Play Fresh lub Regulaminu świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników, postanowienia niniejszej Oferty
Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
15. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności
podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki
uprzednio nabyte przez UŜytkownika.
16. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej UŜytkownik zobowiązuje się:
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a. nie generować sztucznego ruchu nie słuŜącego wymianie informacji;
b. nie uŜywać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych
c. nie uŜywać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu
typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do uŜytkownika”
d. nie uŜywać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of
Service
e. 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.
f. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do rozwiązań typu „call center”
17. W przypadku naruszenia przez UŜytkownika postanowień określonych w pkt 16 lit. od a. do f.
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.
18. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik
Oferty Play Fresh lub Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
UŜytkowników.
19. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl.
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