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Regulamin Oferty Promocyjnej „Starter Play Fresh z 
nagrodami”  
obowiązuje od 08.08.2011 r. do odwołania 
 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
1. Oferta Promocyjna „Starter Play Fresh z nagrodami” skierowana jest do osób fizycznych, osób 

prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które otrzymają 
Zestaw Startowy „Starter Play Fresh z nagrodami” o wartości 3 zł brutto (‘Zestaw”). 

 
Zestaw Startowy „Starter Play Fresh z nagrodami” 

 
2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej będą mogły 

otrzymać i Aktywować Zestaw Startowy „Starter Play Fresh z nagrodami”. 
3. Szczegółowe zasady dotyczące rozliczania usług w Ofercie Promocyjnej są takie same jak dla 

Oferty Play Fresh i określa je Cennik Oferty Play Fresh, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 
4. Pakiet Złotówek przyznany w ramach Zestawu może być wykorzystany w następujący sposób: 

a) 2 zł do wykorzystania w ciągu 10 dni od Aktywacji Zestawu na krajowe połączenia głosowe oraz 
wideo oraz krajowe wiadomości SMS i MMS wysyłane z Sieci Telekomunikacyjnej P4 do 
wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, z wyłączeniem numerów specjalnych 
określonych w Tabeli 5, 6, 7, 8, 9 Cennika Oferty Play Fresh. 

b) 1 zł do wykorzystania przez 10 dni od dnia Aktywacji Zestawu, na wszystkie usługi określone w 
Cenniku Oferty Play Fresh. 

5. W przypadku Doładowania konta, okres ważności Pakietu Złotówek, o którym mowa w pkt 4 lit a 
powyżej, zostanie wydłużony maksymalnie do 30 dni od dnia Aktywacji Zestawu, a Pakiet Złotówek, 
o którym mowa w pkt 4 lit b niniejszej Oferty Promocyjnej, będzie mógł być wykorzystany w Okresie 
ważności połączeń wychodzących wynikającym z Doładowania. 

6. Pakiet Złotówek opisany w pkt 4 lit a zostanie przyznany do 24 godzin od dokonania Aktywacji 
zestawu. 

7. Okres ważności połączeń przychodzących Zestawu wynosi 100 dni od dnia Aktywacji Zestawu. 
8. Ważność karty SIM/USIM wchodzącej w skład Zestawu upływa 31.12.2012 r. , co oznacza, że po 

tej dacie nie będzie możliwa Aktywacja Karty SIM/USIM. 
 

Promocyjny pakiet „120 minut do Play i na stacjonarne” 
 

9. W ramach Zestawu Użytkownik otrzymuje możliwość aktywacji promocyjnej usługi „120 minut do 
Play i na stacjonarne” („Usługa”), umożliwiającej otrzymanie pakietu 120 minut do wykorzystania na 
połączenia głosowe na numery w Sieci Telekomunikacyjnej P4 i na krajowe numery stacjonarne, 
realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4 („Pakiet”).  

10. Pakiet będzie przydzielany każdego miesiąca kalendarzowego, przez okres 12 kolejnych miesięcy, 
począwszy od miesiąca, w którym Usługa została włączona.  
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11. Warunkiem otrzymania Pakietu w danym miesiącu kalendarzowym jest Doładowanie konta w tym 
miesiącu łączną kwotą  15 zł. 

12. Promocyjny Pakiet jest przyznawany w ciągu 24 godzin od Doładowania, dzięki któremu łączna 
suma Doładowań w danym miesiącu kalendarzowym wyniosła co najmniej 15 zł. 

13. Stan minut przyznanych w ramach Pakietu można każdorazowo sprawdzić wybierając i 
zatwierdzając zieloną słuchawką na klawiaturze telefonu kod *105#. 

14. Promocyjny Pakiet ważny jest 30 dni od dnia jego przyznania (okres ważności Pakietu). 
15. Okresy ważności Pakietów nie sumują się. 
16. Sumę Doładowań z danym miesiącu kalendarzowym można każdorazowo sprawdzić: 

a) wybierając i zatwierdzając na klawiaturze telefonu bezpłatny kod *111*127*5# 
b) logując się na stronie www.24.playmobile.pl wybierając następnie odpowiednią opcję. 

17. Minuty przyznane w ramach Pakietu rozliczane są po minutach przyznanych w ramach usługi 
„Zbieraj Minuty w Play Fresh”, a przed Pakietem Złotówek oraz minutami przyznanymi w ramach 
innych Ofert Promocyjnych, z których korzysta Użytkownik, o ile ich regulaminy nie stanowią 
inaczej. 

 

Aktywacja Usługi 
18. W celu aktywacji Usługi należy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*227*1#. 

Pakiet można aktywować do 31.12.2011r. 
19. Status Usługi można każdorazowo sprawdzić wybierając i zatwierdzając na klawiaturze telefonu 

krotki kod *111*227*3# 
20. Korzystanie z Usługi oraz przyznanie Pakietu są Bezpłatne, co oznacza, że opłata za aktywację 

Usługi, przyznanie i korzystanie z Pakietu zawarta jest w kwocie Doładowania konta Użytkownika. 
21. Nie ma możliwości dezaktywacji Usługi przez Użytkownika. 
 

Informacje Dodatkowe 
22. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery 

należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz Cenniku Oferty Play Fresh. 

23. Niniejsze Oferta Promocyjna łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi dostępnymi dla Oferty 
Play Fresh (z wyjątkiem Oferty ”Darmowe rozmowy i SMS-y w Play”, „Darmowe SMS-y do 
wszystkich sieci” i „Darmowy Internet bez limitu danych”).  

24. W wyniku aktywacji jednej z wymienionych Ofert w pkt. 23 powyżej: 
a. Użytkownik zachowuje kwotę wynikającą z Doładowania oraz promocyjne Pakiety Złotówek 
przyznane na podstawie innych Ofert Promocyjnych 
b. przepadają wszelkie pakiety minut, bajtów lub SMS-ów, bonusy za doładowanie inne niż 
złotówkowe, rabaty, uprawnienia lub usługi uzyskane przez Użytkownika na podstawie 
dotychczasowych Ofert Promocyjnych lub regulaminów usług, w tym w szczególności zawarte w 
Pakiecie 
c. Przepadają wszystkie pakiety minut, bajtów lub SMS-ów oraz rabaty przyznane na drodze 
indywidualnych ustaleń z P4. 

25. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a 
postanowieniami Cennika Oferty Play Fresh lub Regulaminu świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników, postanowienia niniejszej Oferty 
Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 
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26. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez 
konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na 
prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika. 

27. Informacja o zmianach w niniejszej Ofercie Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

28. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl 


