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Oferta Promocyjna „Wybierz PlayStation zamiast telefonu” 
obowiązuje od 14 października  2011 r. do odwołania. 
 
 
Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej  
 

1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do osób, które w okresie od 14 października 2011 r. 
do  odwołania zawrą z P4 Umowę na czas określony lub Aneks do Umowy przedłuŜający okres jej 
obowiązywania w ramach Oferty „LongPlay (Plan Cenowy II)” z dowolnym Abonamentem, Oferty 
„Red Bull MOBILE” z dowolnym Abonamentem, Oferty „Firma” z dowolnym Abonamentem, Oferty 
„Biznes” z dowolnym Abonamentem lub Oferty „Play Mixtura (Plan Cenowy III)” z dowolną kwotą 
zobowiązania. 

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa powyŜej wraz z zawarciem 
Umowy lub Aneksu są uprawnione do zakupu po specjalnej cenie określonej w aktualnym na dzień 
zawierania Umowy lub Aneksu cenniku Telefonów przypisanym do wybranej oferty jednego z 
poniŜej wskazanych produktów: 

 
a) zestaw „PlayStation 3”, w skład którego wchodzi : 
 

• konsola PS3  

• gra na konsolę PS3 
 
b) zestaw „PlayStation Portable”, w skład którego wchodzi : 
 

• konsola PSP3000 

• 2 gry na konsolę PSP3000 
 

3. W przypadku skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej nie przysługuje prawo do zakupu 
Telefonu po specjalnej cenie określonej w aktualnym na dzień zawierania Umowy cenniku 
Telefonów przypisanym do wybranej oferty.  

4. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej bez podawania 
przyczyn.  

5. 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 lub Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II. 

6. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej dostępne są na stronie internetowej www.play.pl. 
7. P4 zastrzega, iŜ dostępność zestawów, o których mowa w pkt 2, uzaleŜniona jest od aktualnych 

stanów magazynowych P4. 


