Oferta Promocyjna „Program Doładowań”
obowiązuje od 15 listopada 2010r do odwołania
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej
1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do obecnych i przyszłych UŜytkowników Oferty
Play Fresh.
2. Aby skorzystać z niniejszej Promocji naleŜy aktywować usługę „Program Doładowań” („Usługa”)
w terminie i na zasadach opisanych poniŜej.

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej
3. UŜytkownicy, o których mowa w pkt 1 niniejszej Oferty Promocyjnej, mogą w terminie od
15.11.2010r. do odwołania aktywować Usługę na zasadach opisanych w pkt 14 niniejszego
regulaminu. Warunkiem koniecznym do aktywacji Usługi jest utrzymywanie przez UŜytkownika
Okresu waŜności połączeń wychodzących i posiadanie na koncie kwoty co najmniej 1 zł brutto
w momencie aktywacji Usługi. Dzięki Usłudze, UŜytkownik otrzymuje bonusy za Doładowania
po osiągnięciu określonych progów Doładowań, zgodnie z Tabelą nr 1 niniejszej Oferty
Promocyjnej
a) Usługa jest aktywna do końca miesiąca kalendarzowego, w którym ją aktywowano i
przez następne dwa kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe. W kaŜdym
wypadku Usługa jest aktywna maksymalnie trzy miesiące kalendarzowe, w zaleŜności
od momentu aktywowania
b) Po upłynięciu okresu waŜności Usługi (pkt 3 lit. a), UŜytkownik moŜe ponownie
aktywować Usługę
4. Za aktywację Usługi pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 1 zł, która jest pobierana
automatycznie w chwili dokonania aktywacji Usługi. Aktywacja usługi następuje w ciągu 24h od
wykonania jednej z czynności opisanych w pkt 14 niniejszej Oferty promocyjnej. W przypadku
przekroczenia Okresu waŜności połączeń wychodzących, braku lub niewystarczającej ilości
środków na koncie, Aktywacja Usługi nie dojdzie do skutku.
5. W ramach Usługi UŜytkownik otrzymuje bonusy w zaleŜności od osiągniętego progu
Doładowań, według poniŜszej tabeli:
Progi Doładowań

Wartość Bonusu

30 PLN (brutto)

30 minut do sieci Play i na stacjonarne

60 PLN (brutto)

30 minut do wszystkich sieci w Polsce

90 PLN (brutto)

Dodatkowy pakiet złotówek 20 zł (brutto)

6. Bonusy przyznawane są od razu po osiągnięciu danego progu Doładowania i waŜne są 30 dni
od dnia ich przyznania. Opłata za bonusy przyznawane w ramach Usługi zawarta jest w kwocie
Doładowania konta UŜytkownika w ramach danego progu Doładowań.
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7. W przypadku upływu Okresu waŜności połączeń wychodzących w okresie waŜności bonusów,
niewykorzystane jednostki rozliczeniowe w ramach bonusów, mogą być wykorzystane pod
warunkiem dokonania Doładowania w okresie waŜności bonusów.
8. W jednym miesiącu aktywności Usługi, UŜytkownikowi mogą zostać przyznane maksymalnie 3
bonusy, zgodnie z Tabelą nr 1 powyŜej, z zastrzeŜeniem pkt 10 niniejszej Oferty Promocyjnej.
9. W przypadku jednorazowego Doładowania w danym miesiącu w okresie aktywności Usługi,
przekraczającego 60zł lub 90zł UŜytkownik otrzymuje wszystkie naleŜne mu bonusy z
zastrzeŜeniem pkt 10.
10. W ramach jednego miesiąca kalendarzowego, w którym doszło do uruchomienia Usługi,
zliczane są wszystkie Doładowania, równieŜ te, które zostały dokonane przed aktywacją Usługi,
co oznacza, Ŝe:
a) W przypadku, gdy przed uruchomieniem Usługi w danym miesiącu kalendarzowym
UŜytkownik osiągnął próg 30 zł, a po uruchomieniu Usługi w tym samym miesiącu
kalendarzowym doładował konto kwotą 30 zł, UŜytkownikowi zostanie przyznany bonus
30 minut do wszystkich sieci w Polsce
b) W przypadku gdy przed uruchomieniem Usługi w danym miesiącu kalendarzowym
UŜytkownik osiągnął próg 60 zł, a po uruchomieniu Usługi w tym samym miesiącu
kalendarzowym doładował konto kwotą 30 zł, UŜytkownikowi zostanie przyznany
dodatkowy pakiet złotówek w wysokości 20 zł
c) W przypadku gdy przed uruchomieniem Usługi w danym miesiącu kalendarzowym
UŜytkownik osiągnął próg 90 zł, a po uruchomieniu Usługi w tym samym miesiącu
kalendarzowym doładował konto dowolną kwotą przekraczającą jeden z progów
wskazanych w niniejszej Ofercie Promocyjnej, UŜytkownikowi nie zostanie przyznany
bonus
11. Bonusy są wykorzystywane odpowiednio na:
a) Bonus 30 minut do sieci Play i na stacjonarne – moŜe być wykorzystany na połączenia
głosowe oraz wideo do Sieci Telekomunikacyjnej P4 i połączenia głosowe do
krajowych sieci stacjonarnych, realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4
b) Bonus 30 minut do wszystkich sieci w Polsce – moŜe być wykorzystany na połączenia
głosowe oraz wideo do krajowych sieci komórkowych i połączenia głosowe do
krajowych sieci stacjonarnych, realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4
c) Dodatkowy pakiet złotówek w wysokości 20 zł – moŜe być wykorzystany na połączenia
głosowe, wideo, SMS i MMS realizowane do wszystkich sieci komórkowych w Polsce
oraz na połączenia głosowe do krajowych sieci stacjonarnych, realizowane z Sieci
Telekomunikacyjnej P4. Dodatkowy pakiet złotówek nie wpływa na Okres waŜności
połączeń wychodzących
12. Bonusy wymienione w pkt 11. nie mogą zostać wykorzystane na połączenia na numery
specjalne zawarte odpowiednio w Cenniku Oferty Play Fresh.
13. Minuty do wszystkich sieci dostępne w ramach bonusu są rozliczane w pierwszej kolejności
przed Pakietem Złotówek, po minutach przyznanych w ramach oferty „Zbieraj minuty w Play
Fresh”, a następnie bonusie minut do sieci Play i na stacjonarne. Po wykorzystaniu
przyznanych bonusów wymienionych w pkt. 11 opłata za kolejne połączenia naliczana będzie
odpowiednio zgodnie z Cennikiem Oferty Play Fresh.

Aktywacja „Programu Doładowań”
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14. Aby aktywować „Program Doładowań” naleŜy wykonać jedną z poniŜszych czynności:
a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*50*1#
b. zalogować się na stronie www.24.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w zakładce
Usługi
c. udać się do punktu sprzedaŜy Play i poprosić sprzedawcę o uruchomienie wybranej
Usługi
15. Status usługi moŜna kaŜdorazowo sprawdzić wybierając i zatwierdzając na klawiaturze telefonu
krótki kod *111*50*3#
16. Sumę doładowań z aktualnego miesiąca moŜna kaŜdorazowo sprawdzić:
a) wybierając i zatwierdzając na klawiaturze telefonu krótki kod *111*127*5#
b) zalogować się na stronie www.24.playmobile.pl wybierając następnie odpowiednią
opcję
17. Poszczególne bonusy moŜna sprawdźić wybierając i zatwierdzając na ekranie telefonu kod
*111# a następnie w sekcji Konto wybierając odpowiednią opcję lub:
a) Dla bonusu 30 minut do sieci Play i na stacjonarne – wybierając i zatwierdzając
bezpłatny kod *105#
b) Dla bonusu 30 minut do wszystkich sieci – wybierając i zatwierdzając bezpłatny kod
*104#
c) Dla bonusu 20 zł – wybierając i zatwierdzając bezpłatny kod *101#

Dodatkowe informacje
18. Skorzystanie z niniejszej Promocji nie wyklucza się z innymi Ofertami Promocyjnymi oraz nie
wpływa na liczbę jednostek przyznawanych w ramach innych ofert promocyjnych, chyba, Ŝe
warunki czy regulaminy promocji informują o zasadach wykluczenia.
19. 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.
20. 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 Play Fresh.
21. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio
postanowienia dokumentów wskazanych w pkt 20 powyŜej.
22. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a
postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 20 niniejszej Oferty Promocyjnej,
postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
23. 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.
24. Regulamin niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej
www.playmobile.pl.
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