Regulamin Usługi Promocyjnej „Pakiet 60 minut do
wszystkich”
dla Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III)
obowiązuje od 08.12.2011 r. do odwołania.
.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej
1. Usługa promocyjna „Pakiet 60 minut do wszystkich” przeznaczona jest dla Abonentów Mix II
korzystających z Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III), z wyłączeniem Planu Taryfowego Play
MIXtura III 15.
2. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej należy aktywować „Pakiet 60 minut do wszystkich”
zwany dalej „pakietem” na zasadach opisanych poniżej.

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej
3. Pakiet może być wykorzystany na krajowe połączenia głosowe oraz wideo do wszystkich krajowych
sieci komórkowych i na połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne, realizowane z Sieci
Telekomunikacyjnej P4.
5. Liczba minut w pakiecie wynosi 60.
6. Minuty przyznane w ramach pakietu są ważne 30 dni od momentu aktywacji pakietu, zgodnie z pkt
15 niniejszego regulaminu.
7. Abonent Mix II może mieć aktywny jeden pakiet minut w danym momencie.
8. Niewykorzystane w okresie ważności pakietu minuty przepadają.
9. Minuty z pakietu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed Pakietem Złotówek.
10. Kolejność wykorzystania minut, dostępnych w momencie aktywacji dodatkowych pakietów oraz
pakietów przyznawanych w ramach poszczególnych Ofert Promocyjnych:
a. Minuty do sieci Play,
b. Minuty do sieci Play i na stacjonarne,
c. Minuty do wszystkich,
d. Zbieraj minuty,
e. Doładowanie konta.
11. W przypadku przekroczenia Okresu ważności połączeń wychodzących, w okresie ważności pakietu,
korzystanie z pakietu będzie możliwe po Doładowaniu, pod warunkiem że zostanie ono dokonane
przez Abonenta Mix II w okresie ważności pakietu.
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Aktywacja „Pakietu 60 minut do wszystkich”
12. Aby móc aktywować niniejszy pakiet minut Abonent Mix II musi:
a. utrzymywać Okres ważności połączeń wychodzących w dniu wykonania jednej z czynności,
o której mowa w pkt 14 poniżej,
b. posiadać na koncie kwotę wskazaną w pkt 17 niniejszej Oferty Promocyjnej,
c. wykonać jedną z czynności opisaną w pkt. 14 poniżej.
13. Aby aktywować niniejszy pakiet Abonent Mix II powinien wykonać jedną z następujących czynności:
a. Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*145*1#;
b. Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111#, a następnie w sekcji „usługi”
wybrać odpowiednią opcję,
c. Zalogować się na stronie www.24.playmobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w
zakładce „usługi”,
d. Udać się do Punktu Sprzedaży P4 i zlecić sprzedawcy uruchomienie pakietu.
14. Aktywacja „Pakietu 60 minut do wszystkich” nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu w którym
Abonent dokonał jednej z czynności, o których mowa w pkt 14 powyżej.

Opłaty za korzystanie z Oferty Promocyjnej
15. Za korzystanie z pakietu pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 9 PLN. Opłata jest
pobierana w momencie aktywacji niniejszego pakietu.

Postanowienia końcowe
16. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych.
17. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego regulaminu w każdym czasie
bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i
obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta Mix II.
18. Informacja o zmianie lub odwołaniu niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na
www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
19. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu dużą literą należy rozumieć
zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II lub w Cenniku Oferty Play MIXtura
(Plan Cenowy III).
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia
Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II oraz
Cennika Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III).
21. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulminu a postanowieniami
Cennika Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III), niniejszy regulamin będzie miał charakter
nadrzędny.
22. 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.
23. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.play.pl.
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