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Oferta Promocyjna „LongPlay z PlayStation” 
obowiązuje od 22 października 2010 r. do 30 kwietnia 2011 
 

I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej  
 

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby, które w okresie od 21 października do 
odwołania: 

a) przeniosą swój numer telefonu do Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zawrą z P4 Umowę o 
świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas określony z dowolnym Abonamentem 
dostępnym na dzień zawierania Umowy. 

b) przekaŜą P4 numery swoich znajomych zainteresowanych przeniesieniem swojego numeru 
telefonu do Sieci Telekomunikacyjnej P4;  

2. Podstawowym warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej jest przeniesienie numeru 
telefonu do Sieci Telekomunikacyjnej P4 przez osobę/osoby, o których mowa w pkt I ust. 1 lit b 
niniejszej Oferty Promocyjnej w terminie 12 miesięcy od dokonania czynności o której mowa w pkt I 
ust. 1 lit b niniejszej Oferty Promocyjnej. Dodatkowym warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty 
Promocyjnej jest zawarcie z P4 Umowy na czas określony przez osobę przenoszącą numer z 
minimalną kwotą Abonamentu w wysokości 150 zł lub zawarcie z P4 Umów na czas określony 
przez osoby przenoszące numer, z Abonamentami, których łączna minimalna wartość wynosi 150 
zł.     

3. Wartość Abonamentów,  o których mowa powyŜej jest liczona bez uwzględniania ewentualnych 
rabatów i jest identyczną z wartością podaną na Umowie o świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych. Wyjątek stanowi Oferta Promocyjna „LongPlay bez telefonu 30.09”, w 
przypadku której uwzględniana jest wysokość Abonamentu po rabacie przyznawanym w ramach 
Oferty Promocyjnej. 

4. Do wartości Abonamentów, o której mowa w pkt 2 powyŜej nie jest zaliczany Abonament LongPlay  
1 zł.  

5. Do kwoty 150 zł, a której mowa w pkt 2 powyŜej, nie są zaliczane Abonamenty w ramach ofert 
dostępnych tylko i wyłącznie dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów 
posiadających numer REGON.  

6. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt I ust. 1 lit a) niniejszej Oferty 
Promocyjnej mogą zawrzeć z P4 za pośrednictwem kanału telesprzedaŜy Umowę o świadczenie 
Usług Telekomunikacyjnych z Abonamentem LongPlay 1 zł i w takim przypadku przysługuje im 
prawo do zakupu PlayStation po cenach podanych w tabeli poniŜej, uzaleŜnionych od wysokości 
kwoty Abonamentu wybranej przez osobę która przeniosła numer do Sieci Telekomunikacyjnej P4/ 
od sumy wartości Abonamentów wybranych przez osoby przenoszące numer do Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 . 
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Łączna suma Abonamentów 
Koszt 150 zł 250 zł 

PlayStation Portable 1 zł 1 zl 

PlayStation 3 499 zł 1 zł 

 
7. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej nie przysługuje prawo do zakupu Telefonów po 

specjalnych cenach podanych w cenniku Telefonów dla Ofert LongPlay i Play Premium. 
 

II. Szczegóły Oferty Promocyjnej „LongPlay z PlayStation” 
 

8. W ramach Abonamentu, o którym mowa w pkt 6 niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent nie 
otrzymuje Pakietu Złotówek, a opłaty za świadczone przez P4 Usługi Telekomunikacyjne naliczane 
są poza Abonamentem, zgodnie z zasadami wskazanymi poniŜej.  

 

Tabela [1] Cennik jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe (ceny nie dotyczą usług 

wskazanych w pkt 10 niniejszej Oferty Promocyjnej)   

 

Lp. Usługa podstawowa Cena 

1. Połączenie głosowe do wszystkich krajowych operatorów 
(naliczanie sekundowe) 

0,39 PLN / minuta 

2. SMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych 
(SMS standardowy) 

0,18 PLN / SMS 

3. MMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych 
(MMS standardowy) 

0,18 PLN / MMS 

4. Połączenie wideo do wszystkich krajowych operatorów 
komórkowych (naliczanie sekundowe) 

0,39 PLN / minuta 

5. Przesyłanie danych 0,12 PLN / 100 kB 

 
9. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent nie ponosi opłaty za przyłączenie Numeru 

MSISDN (numeru telefonu) do Sieci Telekomunikacyjnej P4. 
 
10. Pozostałe opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem Oferty LongPlay: 
 

a. Opłaty za usługi dodane – Tabela nr 6 Cennika Oferty LongPlay  

b. Opłaty za zarządzanie kontem – Tabela nr 7 Cennika Oferty LongPlay  

c. Opłaty za połączenia głosowe na numery specjalne – Tabela nr 8 Cennika Oferty LongPlay 

d. Opłaty za połączenia głosowe i wideo z numerami specjalnymi – Tabela nr 9 Cennika Oferty 

LongPlay  

e. Opłaty za wysyłanie wiadomości SMS i MMS na numery specjalne – Tabela na 10 Cennika 
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f. Opłaty za usługi międzynarodowe: połączenia głosowe, połączenia wideo, międzynarodowe 

wiadomości SMS, MMS – Tabela nr 12 Cennika Oferty LongPlay 

g. Opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym – Tabela nr 13 Cennika Oferty LongPlay  

h. Opłaty za połączenia wideo w roamingu międzynarodowym – Tabela nr 14 Cennika Oferty 

LongPlay  

i. Opłaty za połączenia głosowe w roamingu przy uŜyciu Usługi „Tani roaming” – Tabela nr 15 

Cennika Oferty LongPlay  
 

III. Dodatkowe informacje 
 
11. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Abonenta przez upływem Okresu ZastrzeŜonego opłata 

specjalna / kara umowna naleŜna Operatorowi, nie przekraczająca równowartości ulgi przyznanej 
Abonentowi, będzie pomniejszana o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy 
do dnia jej rozwiązania. 

12. Z niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent moŜe skorzystać tylko raz.  
13. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi chyba, Ŝe inne Oferty 

Promocyjne stanowią inaczej. 
14. Dla niniejszej Oferty Promocyjnej nie jest moŜliwe aktywowanie jakichkolwiek usług promocyjnych.  
15. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 

podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, Ŝe odwołanie nie wpłynie 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. 

16. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia opisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą literą naleŜy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty LongPlay oraz Regulaminie świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik 
Oferty LongPlay oraz Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
Abonentów. 

18. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a 
postanowieniami dokumentów wskazanych powyŜej postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej 
będą miały charakter nadrzędny. 

19. 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. 

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