Oferta Promocyjna „Pakiet 30 minut do Play”
obowiązuje od 09 czerwca 2008 r. do odwołania

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Pakiet 30 minut do Play”.
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Oferta Promocyjna „Pakiet 30 minut do Play” skierowana jest do obecnych oraz przyszłych
UŜytkowników Oferty Play Karta.
W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej, naleŜy aktywować „Pakiet 30 minut do Play” na
zasadach opisanych w niniejszych warunkach Oferty Promocyjnej.
UŜytkownik moŜe aktywować „Pakiet 30 minut do Play” w okresie od 09.06.2008 r. do 31.10.2008r.
(„Okres Promocji”). Warunkiem aktywacji jest utrzymywanie przez UŜytkownika, w chwili aktywacji,
Okresu waŜności połączeń wychodzących oraz posiadanie na koncie kwoty w wysokości opłaty
miesięcznej, o której mowa w pkt 15 poniŜej.
„Pakiet 30 minut do Play” moŜna aktywować tylko jeden raz w Okresie Promocji. Jeden UŜytkownik
moŜe równocześnie posiadać jeden aktywny „Pakiet 30 minut do Play” (dla jednej Karty SIM/USIM).
UŜytkownik otrzyma moŜliwość wykonywania połączeń głosowych w ramach „Pakietu 30 minut do
Play” między godziną 24:00 a 01:00 dnia następującego po dniu aktywacji „Pakietu 30 minut do Play”.

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Pakiet 30 minut do Play”
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UŜytkownik, który aktywował „Pakiet 30 minut do Play” w Okresie Promocji, kaŜdego miesiąca
kalendarzowego otrzymuje, z zastrzeŜeniem pkt 7 i 8 poniŜej, 30 minut do wykorzystania na krajowe
połączenia głosowe do Abonentów, Abonentów Play Mix oraz UŜytkowników sieci Play.
Liczba minut przyznanych w „Pakiecie 30 minut do Play” w miesiącu kalendarzowym, w którym
UŜytkownik aktywował „Pakiet 30 minut do Play”, jest naliczana proporcjonalnie do ilości dni
pozostałych do końca tego miesiąca kalendarzowego.
Minuty w ramach „Pakietu 30 minut do Play”, z zastrzeŜeniem pkt 5 powyŜej, przyznawane są
pierwszego dnia kaŜdego kolejnego miesiąca kalendarzowego pomiędzy godziną 24:00 a 01:00, pod
warunkiem utrzymywania Okresu waŜności połączeń wychodzących oraz posiadania przez
UŜytkownika na koncie ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kwoty 6 zł brutto.
Minuty przyznane w ramach „Pakietu 30 minut do Play”, niewykorzystane w danym miesiącu
kalendarzowym, nie przechodzą na kolejny miesiąc kalendarzowy.
W przypadku upływu Okresu waŜności połączeń wychodzących w danym miesiącu kalendarzowym i
ponownym Doładowaniu konta w tym miesiącu UŜytkownik nie traci pozostałych do wykorzystania w
tym miesiącu minut przyznanych w ramach „Pakietu 30 minut do Play”.
Minuty przyznane w ramach „Pakietu 30 minut do Play” są rozliczane w pierwszej kolejności przed
Premią oraz Pakietem Złotówek zgodnie z tabelą numer 9 Cennika Oferty Play.
Cena efektywna połączenia głosowego w „Pakiecie 30 minut do Play” wynosi 20 groszy brutto za
minutę.
Cena efektywna stanowi iloraz miesięcznej opłaty za korzystanie z „Pakietu 30 minut do Play” oraz
minut do wykorzystania na połączenia głosowe przyznanych w ramach „Pakietu 30 minut do Play”.
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Opłata za korzystanie z Oferty Promocyjnej „Pakiet 30 minut do Play”
14. Opłata miesięczna za korzystanie z „Pakietu 30 minut do Play” wynosi 6 zł brutto.
15. Opłata za pierwszy miesiąc kalendarzowy korzystania z „Pakietu 30 minut do Play” pobierana jest
automatycznie z konta UŜytkownika w chwili aktywacji „Pakietu 30 minut do Play” w kwocie
proporcjonalnej do ilości dni pozostałych do końca danego miesiąca kalendarzowego.
16. Opłata miesięczna za kaŜdy kolejny miesiąc kalendarzowy korzystania z „Pakietu 30 minut do Play”
pobierana jest automatycznie z konta UŜytkownika pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego,
którego opłata dotyczy, w chwili aktywacji kolejnego „Pakietu 30 minut do Play”.

Aktywacja „Pakietu 30 minut do Play”
17. Aby aktywować „Pakiet 30 minut do Play”, naleŜy wykonać jedną z poniŜszych czynności:
a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*7*1#,
b. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji „Usługi” wybrać
odpowiednią opcję,
c. zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w
zakładce „Usługi”,
d. zadzwonić do konsultanta Obsługi Klienta pod numer *500 lub *502 i poprosić o aktywację
„Pakietu 30 minut do Play”.
18. Status usługi moŜna kaŜdorazowo sprawdzić wybierając i zatwierdzając na klawiaturze telefonu krótki
kod *111*7*3#.

Dezaktywacja „Pakietu 30 minut do Play”
19. Dezaktywacja „Pakietu 30 minut do Play” oznacza moŜliwość korzystania z minut przyznanych w
ramach „Pakietu 30 minut do Play” do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła
dezaktywacja oraz anulowanie automatycznego przyznawania „Pakietu 30 minut do Play” pierwszego
dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego i naliczanie opłaty za kolejne minuty połączeń głosowych
zgodnie z Cennikiem Oferty Play.
20. „Pakiet 30 Minut do Play” moŜe zostać dezaktywowany przez P4, w przypadku, gdy UŜytkownik w
dniu, o którym mowa w pkt 16 powyŜej, nie posiada kwoty w wysokości 6 zł brutto.
21. W przypadku dezaktywacji „Pakietu 30 minut do Play” w okresie od 09.06.2008r. do 31.10.2008r., z
zastrzeŜeniem pkt 23 poniŜej, UŜytkownik moŜe w okresie od 09.06.2008r. do 31.10.2008 r. ponownie
aktywować „Pakiet 30 minut do Play” zgodnie z niniejszymi warunkami Oferty Promocyjnej.
22. Aby dezaktywować „Pakiet 30 minut do Play” naleŜy wykonać jedną z poniŜszych czynności:
a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*7*2#,
b. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać
odpowiednią opcję.
c. zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w
zakładce Usługi
d. zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta pod numer *500 lub *502 i zlecić dezaktywację
„Pakietu 30 minut do Play”;
23. Dezaktywacja „Pakietu 30 minut do Play” w sposób wskazany w pkt 22 powyŜej moŜe być dokonana
najpóźniej przedostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
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Dodatkowe informacje
24. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych
dostępnych łącznie z Ofertą Play Karta (za wyjątkiem Oferty Promocyjnej „Play Karta z moim
numerem”), chyba Ŝe warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.
25. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszych warunków 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.
26. Sformułowania „Abonent” i „Abonent Play Mix” naleŜy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą,
odpowiednio, w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Abonentów oraz Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Abonentów Play Mix.
27. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a
postanowieniami Cennika Oferty Play lub Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez
P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter
nadrzędny.
28. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej nie są dozwolone:
a. działania UŜytkownika, których celem nie jest przekazywanie informacji, a jedynie wywołanie
ruchu telekomunikacyjnego w sieci P4 i/lub w innych sieciach telekomunikacyjnych,
b. działania UŜytkownika, które mogą spowodować destabilizację działania sieci
telekomunikacyjnej P4, w szczególności polegające na generowaniu zmasowanej liczby
zdarzeń w sieci telekomunikacyjnej P4 w krótkim czasie,
c. wykonywanie przez UŜytkownika połączeń, których celem jest wymiana informacji wyłącznie
pomiędzy urządzeniami końcowymi a nie pomiędzy UŜytkownikami usługi.
29. Stosowanie urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal, zwanych
równieŜ „Urządzeniami FCT”) lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą
Karty SIM/USIM, działające w Sieci Telekomunikacyjnej Operatora, wymaga uzyskania od Operatora
uprzedniej pisemnej zgody.
30. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez
konieczności podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana nie wpłynie na prawa i obowiązki
uprzednio nabyte przez UŜytkownika. Informacja o zmianach lub odwołaniu niniejszej Oferty
Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób
podana do wiadomości publicznej.
31. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl.
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