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Oferta Promocyjna „Pakiet 10 zł za 5 zł” dla Oferty 
Promocyjnej Lubię to! 
obowiązuje od 16 listopada 2011 r. do odwołania 

  
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Pakiet 10 zł za 5 zł” 

1. Oferta Promocyjna „Pakiet 10 zł za 5 zł” skierowana jest do wszystkich UŜytkowników Oferty Promocyjnej 

Lubię to! („UŜytkownicy”). 

 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Pakiet 10 zł za 5 zł” 
2. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej, naleŜy w terminie od 16.11.2011 r. do odwołania 

aktywować usługę „Pakiet 10 zł za 5 zł” (zwaną dalej równieŜ „Usługą”) na zasadach opisanych w pkt. 4 

niniejszej Oferty Promocyjnej . 

3. UŜytkownik, który aktywował „Pakiet 10 zł za 5 zł”, otrzymuje pakiet 10 zł („promocyjne złotówki”) do 

wykorzystania na krajowe połączenia głosowe, wideo, SMS i MMS do wszystkich sieci komórkowych w 

Polsce i na połączenia głosowe do sieci stacjonarnych w Polsce realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej 

P4. 

4. Aby aktywować „Pakiet 10 zł za 5 zł”, naleŜy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod 

*111*81*1#. 

5. Status Usługi moŜna kaŜdorazowo sprawdzić wybierając i zatwierdzając na klawiaturze telefonu krótki kod 

*111*81*3#. 

6. Aby sprawdzić ilość pozostałych do wykorzystania promocyjnych złotówek naleŜy kaŜdorazowo wybrać i 

zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *101#. 

7. Warunkiem aktywacji jest posiadanie na koncie kwoty w wysokości minimum 5zł brutto oraz utrzymywanie 

Okresu waŜności połączeń wychodzących. 

8. Opłata za aktywację Usługi w wysokości 5 zł pobierana automatycznie w chwili dokonania aktywacji Usługi. 

Uruchomienie Usługi następuje w ciągu 24 godzin od chwili aktywacji 

9. Jednorazowo moŜna mieć aktywny tylko jeden „Pakiet 10 zł za 5 zł”. 

10. W przypadku upływu Okresu waŜności połączeń wychodzących i ponownym Doładowaniu konta w trakcie 

trwania „Pakietu 10 zł za 5 zł” UŜytkownik nie traci pozostałych do wykorzystania promocyjnych złotówek 

przyznanych w ramach „Pakietu 10 zł za 5 zł”, pod warunkiem, Ŝe dokona Doładowania w terminie 

waŜności „Pakietu 10 zł za 5 zł”. 

11. Termin waŜności promocyjnych złotówek wynosi 30 dni od dnia ich przyznania. 

12. Promocyjne złotówki przyznane w ramach „Pakietu 10 zł za 5 zł” są rozliczane zgodnie z zasadami 

określonymi w Cenniku Oferty Promocyjnej Lubię to! lub zgodnie z aktualnymi Ofertami Promocyjnymi, ale 

przed złotówkami znajdującymi się na koncie głównym. 
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Postanowienia końcowe 
13. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych chyba, 

Ŝe ich warunki czy regulaminy informują o zasadach wykluczenia. 

14. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w kaŜdym czasie 

bez podawania przyczyny, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki 

uprzednio nabyte przez uŜytkownika. Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie opublikowana na stronie 

internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

15. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszego regulaminu z duŜej 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 Promocyjnej Lubię to! 

16. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Oferty Promocyjnej stosuje się odpowiednio 

postanowienia dokumentów wskazanych w pkt.15 powyŜej. 

17. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej, a postanowieniami 

dokumentów wskazanych w pkt. 15 niniejszej Oferty Promocyjnej, postanowienia niniejszej Oferty 

Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

18. Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek 

od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. 

19. Regulamin niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl. 

 

 


