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Oferta Promocyjna „RePlay Online 2” 
Obowiązuje od 24.05.2010 do odwołania 
Zmieniony dnia 01.01.2011r.  
 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla Abonentów, którzy w okresie jej 

obowiązywania zawrą z P4 aneks do Umowy, który przedłuży okres obowiązywania Umowy o 
kolejne 18 miesięcy (Okres Zastrzeżony) i wybiorą Ofertę Play Online 10GB lub Play Online 
5GB. 

2. Z niniejszej Oferty Promocyjnej może skorzystać Abonent, który na dzień zawarcia aneksu do 
Umowy, uregulował wszystkie wymagalne należności wobec P4 wynikające z Rachunków 
Telekomunikacyjnych oraz otrzymał zgodę P4 na skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej. 

 
 Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej 

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent otrzymuje rabat na Abonament przez Cały 
Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony zgodnie z 
Tabelą 1. Okres obowiązywania rabatu na Abonament, liczony jest od dnia wejścia w życie 
postanowień aneksu, zgodnie z pkt. 10 niniejszej Oferty Promocyjnej.  

Tabela 1  

Plan Taryfowy Play Online 10 GB Play Online 5 GB 

Wysokość 
Abonamentu przed 

rabatem 

80,65 PLN z VAT 45,37 PLN z VAT 

Wysokość 
Abonamentu po 

rabacie 

45,37 PLN z VAT 35,29 PLN z VAT 

Okres, na jaki 
przyznawany jest 

rabat na 
Abonament 

Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy 
w Umowę na czas nieokreślony 

 
4. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, za okres od daty wejścia w życie 

postanowień aneksu do Umowy zgodnie z punktem 10 niniejszej Oferty Promocyjnej do 
ostatniego dnia pierwszego niepełnego Okresu Rozliczeniowego wartość Abonamentu oraz 
rabat, będą naliczane proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu 
Rozliczeniowego. 

5. Przyznany rabat nie wpływa na limit transferu określony w Tabeli nr 3 Cennika Oferty Play 
Online. 

6. Zmiana wysokości Abonamentu na wyższy w trakcie okresu objętego rabatem nie powoduje 
utraty prawa do korzystania z rabatu przyznanego w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, 
który przyznawany jest w wysokości uzależnionej od wysokości Abonamentu, zgodnie z Tabelą 
nr 1 powyżej. 
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7. Abonentowi, który na warunkach niniejszej Oferty Promocyjnej zawrze aneks do Umowy, 
przedłużający okres jej obowiązywania przysługuje prawo do zakupu modemu po specjalnej 
cenie określonej w Cenniku Modemów w Ofercie Play Online.   

8. W przypadku, gdy aneks został zawarty do Umowy na czas nieokreślony, termin 
obowiązywania aneksu liczony jest od pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego następującego 
po Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiło zawarcie aneksu. 

9. W przypadku, gdy aneks został zawarty do Umowy na czas określony, termin obowiązywania 
aneksu liczony jest od dnia następującego po ostatnim dniu obowiązywania Umowy. 

10. Postanowienia aneksu wchodzą w życie w terminie 10 dni roboczych od daty jego zawarcia. O 
wejściu w życie postanowień aneksu Operator poinformuje Abonenta za pomocą krótkiej 
wiadomości tekstowej SMS. 

11. Wraz z wejściem w życie postanowień aneksu przepadają, rabaty, uprawnienia lub usługi 
uzyskane przez Abonenta na podstawie dotychczasowych Ofert Promocyjnych chyba, że 
warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej oraz przepadają wszystkie rabaty lub 
usługi przyznane w drodze indywidualnych ustaleń z P4. 

12. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem Okresu Zastrzeżonego, wskazanego w pkt. 1 
niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator może obciążyć Abonenta opłatą specjalną, nie 
przekraczającą równowartości ulgi przyznanej Abonentowi, pomniejszonej o proporcjonalną jej 
wartość za okres od dnia zawarcia aneksu do Umowy na warunkach opisanych w niniejszej 
Ofercie promocyjnej do dnia rozwiązania Umowy. 

 
Informacje dodatkowe 
13. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi chyba, że inne 

Oferty Promocyjne stanowią inaczej. 
14. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery 

należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w: Regulaminie świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz 
Cenniku Oferty Play Online.  

15. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał 
odpowiednio: Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez 
P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cennik Oferty Play Online.  

16. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a 
postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu 
przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cennika Oferty Play Online postanowienia niniejszej 
Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

17. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 
podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, żeodwołanie warunków nie wpływa na prawa i 
obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty 
Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny 
sposób podana do wiadomości publicznej. 

18. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i 
zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. 

19. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl 
 

http://www.playmobile.pl/
http://www.playmobile.pl/

