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Regulamin Oferty Promocyjnej „Promocja Sodexho” 
obowiązuje od 24 listopada 2008 r. do 15 stycznia 2009 r. 
 

Ogólne warunki korzystania z Oferty Promocyjnej 
  
1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej „Promocja Sodexho” naleŜy w okresie od 24 listopada 2008 r. do 15 

stycznia 2009 r. zawrzeć Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na 24 miesiące lub 36 miesięcy 

(Okres ZastrzeŜony) w ramach Ofert One Play 45 zł, One Play 65 zł, One Play 95 zł oraz One Play 145 zł lub w 

ramach Planu taryfowego Mega Mix w Ofercie Mix w Play. 
2. Z Oferty Promocyjnej „Promocja Sodexho” (dalej Oferta Promocyjna) moŜe skorzystać osoba, która wręczy 

sprzedawcy w Punkcie SprzedaŜy Play, przed wyborem Oferty i podpisaniem Umowy, kupon wartościowy 
Sodexho. 

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Klient otrzymuje przy zakupie Telefonu rabat w wysokości do 100 PLN. 
Ceny i modele poszczególnych Telefonów oraz wysokości udzielanego rabatu zostały określone w Cenniku 
Telefonów w „Promocji Sodexho” dla Oferty One Play oraz Cenniku Telefonów w „Promocji Sodexho” dla Oferty 
Mega Mix w Play. 

4. Kupon wartościowy upowaŜnia do jednokrotnego skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej przy zawieraniu 
Umowy o świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych. 

5. Kupon wartościowy Play moŜe zostać zrealizowany we wszystkich Punktach SprzedaŜy Play. Lista Punktów 
SprzedaŜy jest dostępna na stronie internetowej www.playmobile.pl.  

 

Szczegóły „Promocji Sodexho” dla Oferty One Play 
 
6. W ramach Oferty Promocyjnej „Promocja Sodexho” dla Oferty One Play, jeden kupon wartościowy upowaŜnia 

jego posiadacza do: 
 

a. otrzymania rabatu na Telefon komórkowy do kwoty 100 PLN zgodnie z pkt. 3  powyŜej 
b. otrzymania pakietu 500 minut do wykorzystania na połączenia do Sieci Telekomunikacyjnej P4 oraz do 

krajowych sieci stacjonarnych, przyznawanego co miesiąc przez 6 pełnych Okresów Rozliczeniowych. 
 

7. Dodatkowo, osoby, które zawrą Umowę w ramach Oferty One Play 45 lub One Play 65, otrzymają rabat na 
Abonament w wysokości 50 % wartości Abonamentu, który przyznawany jest przez odpowiednio 3 (trzy) 
pierwsze, pełne Okresy Rozliczeniowe, w ramach Oferty One Play 45 lub 6 (sześć) pierwszych, pełnych 
Okresów Rozliczeniowych, w ramach Oferty One Play 65, na zasadach opisanych w poniŜej: 

a. Abonent otrzymuje rabat w wysokości 50 % wartości Abonamentu przez odpowiednio 3 (trzy) lub 6 
(sześć) pierwszych, pełnych Okresów Rozliczeniowych, co oznacza, Ŝe: 

i. w przypadku Abonamentu One Play 45 wartość Abonamentu przez 3 (trzy) pierwsze pełne 
Okresy Rozliczeniowe wyniesie 22,5 zł brutto miesięcznie; 

ii. w przypadku Abonamentu One Play 65 wartość Abonamentu przez 6 (sześć) pierwszych 
pełnych Okresów Rozliczeniowych wyniesie 32,5 zł brutto miesięcznie; 

b. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, za okres od daty aktywacji Numeru MSISDN (numer 
Telefonu) do ostatniego dnia pierwszego niepełnego Okresu Rozliczeniowego, Abonent otrzymuje rabat 
w wysokości 50 % wartości Abonamentu naliczonego proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do 
końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

c. Po upływie 3 (trzech) lub 6 (sześciu) pierwszych pełnych Okresów Rozliczeniowych Abonament będzie 
naliczany odpowiednio dla wybranej Oferty zgodnie z Tabelą nr 4 Cennika Oferty One Play. 

d. Przyznany rabat nie wpływa na Pakiet Złotówek w Abonamencie, który jest przyznawany na zasadach 
opisanych w Cenniku Oferty One Play. 
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8. Szczegóły dotyczące Pakietu 500 minut, o którym mowa w pkt 6 lit b powyŜej: 
a. Pakiet 500 minut, zwany dalej „Pakietem”, moŜe być wykorzystany na połączenia głosowe oraz wideo do 

Sieci Telekomunikacyjnej P4 oraz połączenia głosowe do krajowych sieci stacjonarnych, realizowane z 
Sieci Telekomunikacyjnej P4. Opłata za Pakiet 500 minut, przez sześć pierwszych pełnych Okresów 
Rozliczeniowych, zawarta jest w kwocie Abonamentu.   

b. Pakiet jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy 
godziną 00:00 a 01:00, przez 6 pierwszych pełnych Okresów Rozliczeniowych.  

c. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym Pakiet jest przyznawany pomiędzy godziną 00:00 a 
01:00 pierwszego dnia kalendarzowego po dniu, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN 
(numery Telefonu). Liczba minut w Pakiecie jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego 
Okresu Rozliczeniowego. 

d. W przypadku, gdy Abonent w ostatnim z sześciu pierwszych, pełnych Okresów Rozliczeniowych nie 
dezaktywuje Pakietu zgodnie z pkt 8 lit e poniŜej, Pakiet będzie przyznawany z kaŜdym kolejnym 
Okresem Rozliczeniowym, z zastrzeŜeniem, iŜ za przyznanie Pakietu pobierana będzie dodatkowa 
opłata abonamentowa w wysokości 15 PLN brutto, kaŜdorazowo uwidaczniana na Rachunku 
Telekomunikacyjnym. 

e. Abonent moŜe w dowolnym momencie dezaktywować Pakiet poprzez wybranie i zatwierdzenie 
skróconego kodu *111*21*1#. Dezaktywacja następuje z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym jej 
dokonano. 

f. Po dezaktywacji Abonent nie moŜe ponownie aktywować Pakietu. 
g. Aby sprawdzić stan minut w Pakiecie naleŜy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze Telefonu krótki kod 

*111*21*2#. 
h. Minuty z Pakietu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed Pakietem Złotówek, przyznanym w 

ramach Abonamentu. 
i. W przypadku gdy Abonent posiada aktywną usługę Zbieraj minuty, minuty przyznane w ramach Pakietu 

są wykorzystywane po minutach przyznanych w ramach usługi Zbieraj minuty. 
j. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty z Pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy 

Rozliczeniowe.  
9. Zmiana wysokości Abonamentu w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu ZastrzeŜonego) powoduje utratę 

prawa do korzystania z Pakietu 500 minut oraz rabatu na Abonament przyznanych w ramach niniejszej Oferty 
Promocyjnej, od pierwszego dnia kolejnego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie 
Rozliczeniowym, w którym została dokonana zmiana wysokości  Abonamentu. 

 

Szczegóły „Promocji Sodexho” dla Planu taryfowego Mega Mix 
 

10. W ramach Oferty Promocyjnej „Promocja Sodexho” dla Planu taryfowego Mega Mix w Ofercie Mix w Play, jeden 
kupon wartościowy Sodexho upowaŜnia jego posiadacza do otrzymania rabatu na Telefon komórkowy do kwoty 
100 PLN, zgodnie z pkt. 3 powyŜej. 
 

Postanowienia końcowe 
 
11. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 

podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana lub odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio 
nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianach lub odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie 
opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

12. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba Ŝe inne Oferty Promocyjne 
stanowią inaczej. 

13. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia 
Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Regulaminu 
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świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix, Cennika Oferty One Play oraz 
Cennika Oferty Mix w Play. 

14. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą literą naleŜy rozumieć 
zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 
sp. z o.o. dla Abonentów, Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
Abonentów Mix, Cenniku Oferty One Play oraz Cenniku Oferty Mix w Play. 

15. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl. 
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