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Oferta Promocyjna „RePlay z telefonem One Play” 
Obowiązuje od 16.04.2009 do odwołania 
 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla Abonentów, korzystających z Oferty Play Abonament,  
Play Abonament Limitowany, Oferty Promocyjnej Play Abonament 40 oraz Oferty Promocyjnej Play Lajt, 
Nowy Play Abonament, Rozmawiaj i Pisz, Rozmawiaj bez końca, Play dla Firm, Nowy Play dla Firm, One 
Play, którzy w okresie jej obowiązywania zawrą z P4 aneks do Umowy, który przedłuŜy okres 
obowiązywania Umowy o kolejne 24 lub 36 miesięcy (Okres ZastrzeŜony) na zasadach i warunkach 
opisanych poniŜej. 

 
2. Z niniejszej Oferty Promocyjnej moŜe skorzystać Abonent, który na dzień zawarcia aneksu do Umowy,  
uregulował wszystkie wymagalne naleŜności 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 ma moŜliwość wyboru Oferty One Play 25, One Play 45, 
One Play 65, One Play 95 lub One Play 145. W ramach oferty One Play Abonenci otrzymują dodatkowo do 
wyboru: 

a. Rabat na Abonament w wysokości 50% wartości Abonamentu na okres uzaleŜniony od wybranego 
Abonamentu, zgodnie z pkt 4 niniejszej Oferty Promocyjnej albo,  

b. Pakiet minut do wykorzystania na połączenia głosowe oraz wideo do wszystkich krajowych sieci 
komórkowych i połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne, realizowane z Sieci 
Telekomunikacyjnej P4, przyznawany przez cały Okres ZastrzeŜony, w wysokości uzaleŜnionej od 
wybranego Abonamentu, zgodnie z pkt 5 niniejszej Oferty Promocyjnej albo, 

c. Pakiet minut do wykorzystania na połączenia głosowe oraz wideo do Sieci Telekomunikacyjnej P4 i na 
połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne, realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4, 
przyznawany przez cały Okres ZastrzeŜony w wysokości uzaleŜnionej od wybranego Abonamentu, 
zgodnie z pkt 6 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

 
4. Zasady przyznawania Rabatu 50 % na Abonament:  
 

a) Rabat dotyczy tylko opłaty za Abonament. Wszystkie opłaty poza Abonamentem będą naliczane  
zgodnie z Cennikiem Oferty One Play. Po upływie okresu promocyjnego Abonament będzie naliczany 
zgodnie z Tabelą nr 4 Cennika Oferty One Play. 
 Rabat przyznawany jest na okres zgodny z Tabelą nr 1 liczony od dnia wejścia w Ŝycie postanowień    
 aneksu zgodnie z pkt 8 lub 9 niniejszej Oferty Promocyjnej. 
 

Tabela nr 1  

 One Play 25 One Play 45 One Play 65 One Play 95 One Play 145 

Wysokość Abonamentu 
przed rabatem 

25 PLN 45 PLN 65 PLN 95 PLN 145 PLN 

Wysokość Abonamentu 
po rabacie 

12,50 PLN 22,50 PLN 32,50 PLN 47,50 PLN 72,50 PLN 

Pakiet Złotówek w 
Abonamencie 

25 PLN 45 PLN 65 PLN 95 PLN 145 PLN 

Rabat przyznawany na 
okres 

6 pełnych 
Okresów 
rozliczeniowych 

6 pełnych 
Okresów 
rozliczeniowych 

6 pełnych 
Okresów 
rozliczeniowych 

8 pełnych 
Okresów 
rozliczeniowych 

10 pełnych 
Okresów 
rozliczeniowych 
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b) Przyznany rabat  nie wpływa na Pakiet Złotówek w Abonamencie, który jest przyznawany na 
zasadach opisanych w Cenniku Oferty One Play. 

 
5. Zasady przyznawania Pakietu minut do wszystkich sieci.  
 

a. Liczba minut w Pakiecie jest uzaleŜniona od wysokości kwoty wybranego Abonamentu. Pakiet minut 
jest przyznawany przez cały Okres ZastrzeŜony liczony od dnia wejścia w Ŝycie postanowień aneksu 
zgodnie z pkt 8 lub 9 niniejszej Oferty Promocyjnej   

 
Taryfa One Play 25 One Play 45 One Play 65 One Play 95 One Play 145 

Liczba minut w 
Pakiecie 40 min 50 min 70 min 90 min 120 min 

 
b. Pakiet minut moŜe zostać wykorzystany na połączenia głosowe oraz wideo do wszystkich krajowych 

sieci komórkowych i i połączenia głosowe do krajowych sieci stacjonarnych, realizowane z Sieci 
Telekomunikacyjnej P4. 

c. Pakiet jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego, 
pomiędzy godziną 00:00 a 01:00, przez cały Okres ZastrzeŜony. 

d. Przyznanie i korzystanie z  pakietu minut jest Bezpłatne, co oznacza, Ŝe opłata za przyznanie i 
korzystanie z pakietu zawarta jest w kwocie Abonamentu 

e. Minuty z pakietu minut są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed Pakietem Złotówek, 
przyznanym w ramach Abonamentu. 

f. W przypadku gdy Abonent posiada aktywną usługę Zbieraj minuty, minuty przyznane w ramach 
pakietu  minut są wykorzystywane równolegle z minutami przyznanymi w ramach usługi Zbieraj 
minuty. 

 

6. Zasady dotyczące Pakietu minut do  Sieci Telekomunikacyjnej P4 oraz na numery stacjonarne. 
 

a. Liczba minut w pakiecie jest uzaleŜniona od wysokości wybranego Abonamentu. Pakiet minut jest 
przyznawany przez cały Okres ZastrzeŜony liczony od dnia wejścia w Ŝycie postanowień aneksu 
zgodnie z pkt 8 lub 9 niniejszej Oferty Promocyjnej   

 
Taryfa One Play 25 One Play 45 One Play 65 One Play 95 One Play 145 

Liczba minut w 
Pakiecie 

75 min 100 min 250 min 500 min 700 min 

 
b. Pakiet minut moŜe zostać wykorzystany na połączenia głosowe oraz wideo do Sieci 

Telekomunikacyjnej P4 i na połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne, realizowane z Sieci 
Telekomunikacyjnej P4. 

c. Pakiet jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego kaŜdego Okresu Rozliczeniowego, 
pomiędzy godziną 00:00 a 01:00, przez cały okres trwania Umowy. 

d. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty z pakietu nie przechodzą na kolejne 
Okresy Rozliczeniowe.  

e. Przyznanie i korzystanie z  pakietu minut do wszystkich sieci jest Bezpłatne, co oznacza, Ŝe opłata za 
przyznanie i korzystanie z pakietu zawarta jest w kwocie Abonamentu 

f. Minuty z pakietu minut są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed Pakietem Złotówek, 
przyznanym w ramach Abonamentu. 

g. W przypadku gdy Abonent posiada aktywną usługę Zbieraj minuty, minuty przyznane w ramach 
pakietu  minut są wykorzystywane po minutach przyznanych w ramach usługi Zbieraj minuty. 

 
7. Abonentowi, który na warunkach niniejszej Oferty Promocyjnej zawrze aneks do Umowy, przedłuŜający  
okres jej obowiązywania przysługuje prawo do zakupu Telefonu po specjalnej cenie określonej w Cenniku   
RePlay dla Abonentów.   
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8.  W przypadku gdy aneks zostanie zawarty do Umowy na czas nieokreślony, postanowienia aneksu wchodzą  
w Ŝycie pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego następującym po Okresie Rozliczeniowym, w którym 
nastąpiło zawarcie aneksu. Termin obowiązywania aneksu liczony jest od pierwszego dnia Okresu 
Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiło zawarcie aneksu. 

 
9.    W przypadku gdy aneks zostanie zawarty do Umowy na czas określony, termin obowiązywania aneksu  

liczony będzie od dnia następującego po ostatnim dniu obowiązywania Umowy, z zastrzeŜeniem, Ŝe 
postanowienia aneksu wchodzą w Ŝycie pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego, następującym po 
Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiło zawarcie aneksu. 

 
10. Operator zastrzega, Ŝe w przypadku gdy aneks do Umowy zostanie zawarty w terminie  późniejszym niŜ  

czternaście dni przed końcem bieŜącego Okresu Rozliczeniowego, postanowienia aneksu mogą wejść w 
Ŝycie od pierwszego dnia drugiego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w 
którym nastąpiło zawarcie aneksu. 

 
11. Wraz z wejściem w Ŝycie  postanowień aneksu przepadają wszelkie pakiety minut lub sms, rabaty,  

uprawnienia lub usługi uzyskane przez Abonenta na podstawie dotychczasowych Ofert Promocyjnych 
chyba, Ŝe  warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej oraz przepadają wszystkie pakiety minut 
lub SMS-ów, rabaty lub usługi przyznane w drodze indywidualnych ustaleń z P4. 
 

 
Informacje dodatkowe 

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

Promocyjne stanowią inaczej. 
 
13. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z duŜej litery naleŜy  

rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w: Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Cenniku Oferty Play, Cenniku Oferty 
Promocyjnej Play Abonament 40, Cenniku Oferty Promocyjnej Play Lajt lub Cenniku Oferty One Play. 

 
14. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał odpowiednio:  

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Cennik Oferty One 
Play. 

 
15. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami  

Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Cennika Oferty 
One Play, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

 
16. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności  

podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana lub odwołanie warunków nie wpływa 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. 
 

17. 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. 

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


