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Oferta Promocyjna „Umowa bez telefonu od 30.09” 

obowiązuje od  30 września  2010 do odwołania. 
 
 

1. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Umowa bez telefonu” 
 
 

1. Oferta Promocyjna „Umowa bez telefonu od 30.09” skierowana jest do osób  będących przedsiębiorcami (osoby 
fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność 
gospodarczą) oraz innych podmiotów posiadających numer REGON, które w okresie od 30 września do 
odwołania zawrą Umowę na czas określony 12 miesięcy (Okres Zastrzeżony) w ramach oferty Firmowa  z 
Abonamentem Firmowa 25, Firmowa 50 lub Firmowa 100. 

2. Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej w przypadku zawierania Umowy z Abonamentem 
Firmowa 25 i Firmowa 50 jest zakup przez osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej, pakietów Play Online w 
telefonie zgodnie z pkt 9 niniejszej Oferty Promocyjnej. 
 

3.   W ramach niniejszej  Oferty  Promocyjnej osoby, o których mowa w punkcie 1 powyżej, mogą wybrać jeden z 
trzech dostępnych Abonentów w ramach oferty Firmowa  opisanych poniżej   w Tabeli [1] 

 
Tabela 1 

Dostępne Abonamenty Firmowa 25 Firmowa 50 Firmowa 100

Abonament miesięczny za 
korzystanie z oferty 

25 zł (30,5 zł brutto) 50 zł (61 zł brutto) 100 zł (122 zł brutto) 

 
 

      4.  Wraz w wyborem  jednego z Abonamentów, Abonent  otrzymuje Rabat na Abonament  w wysokości    i na okres  
opisany  poniżej w Tabelą [2]: 

 
Tabela 2 

Dostępne Abonamenty Firmowa 25 Firmowa 50 Firmowa 100

50 % Rabatu na Abonamet 12,5 zł (15,25 zł brutto) 25 zł (30,5 zł brutto) 50 zł (61 zł brutto)

Okres rabatowania Cały Okres Zastrzeżony oraz po przejściu Umowy w Umowę na czas nieokreślony

 
5.   W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN,   

   kwota Abonamentu naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu 
   Rozliczeniowego i jest pomniejszona o wysokość  rabatu. 

 
  6.  Zmiana Abonamentu w trakcie okresu  objętego niniejszą Ofertą Promocyjną na wyższy nie powoduje utraty 

prawa do korzystania z rabatu. 
 
  7.  W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej w zależności od wybranego Abonamentu, Abonent otrzymuje pakiet 

„Internet w telefonie”(zwany dalej „Pakietem”) zgodnie z Tabelą [3] oraz na zasadach określonych poniżej. 
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Tabela 3 

Dostępne Abonamenty Firmowa 25 Firmowa 50 Firmowa 100

pakiet "Internet w Telefonie" 25 MB 25MB 100MB
 

 
 
a. Aktywowany Pakiet przez pierwszy niepełny i następujący po nim pełny Okres Rozliczeniowy będzie Bezpłatny, 

co oznacza, że opłata za korzystanie z Pakietu  tym okresie będzie zawarta w  kwocie Abonamentu. Po upływie 
powyższego okresu korzystanie z pakietu będzie płatne, zgodnie z tabelą nr 4 poniżej. 

b. Aktywacja Pakietu  następuje między 00:00 a 01:00 dnia następnego po aktywacji numeru MSISDN w ramach 
niniejszej Oferty Promocyjnej. 

c. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym jednostki w Pakiecie są naliczane proporcjonalnie do liczby 
dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

d. Transfer danych w ramach Pakietu  jest rozliczany co 10 kB w Ofercie Firmowa, co oznacza, że jednostki są 
pobierane z Pakietu przy każdej rozpoczętej transmisji 10 kB. 

e. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z Pakietu  nie przechodzą na kolejne Okresy 
Rozliczeniowe. 

f. Po wykorzystaniu Pakietu w danym Okresie Rozliczeniowym, opłata za transfer danych jest naliczana zgodnie  z 
Cennikiem Oferty Firmowa. 

g. Abonent może zlecić dezaktywację Pakietu  na zasadach opisanych w pkt 7 lit. j i  pkt 7 lit. k niniejszej Oferty 
Promocyjnej. 

h. Po zakończeniu pierwszego pełnego Okresu Rozliczeniowego, jeżeli nie została zlecona dezaktywacja zgodnie 
z pkt 7 lit. j i pkt 7 lit. k niniejszej Oferty Promocyjnej, Pakiet  będzie dalej aktywny oraz będzie naliczana opłata 
abonamentowa w wysokości określonej w Tabeli [4] poniżej: 

 
 
Tabela 4 

Pakiet Cena 
25 MB 4,10 zł (5 zł brutto) 
100 MB 8,20 zł (10 zł brutto) 

 
 

i. Po dezaktywacji Pakietu  Abonent ma możliwość aktywacji pakietu „Internet w Telefonie” na zasadach opisanych  
w  Regulaminie Usługi „Internet w Telefonie”.   

j. Aby dezaktywować Pakiet należy wykonać jedną z następujących czynności: 
i. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod odpowiedni dla pakietu zgodnie z Tabelą[5] poniżej: 
 
Tabela 5 

Pakiet kod 
25 MB *111*88*2# 
100 MB *111*85*2# 

 
ii. zalogować się na stronie Internetowej https://www.24.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w zakładce 
Usługi. 

k. Dezaktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wykonania dyspozycji, natomiast Abonent ma 
możliwość korzystania z pozostałej ilości jednostek w Pakiecie do końca Okresu Rozliczeniowego Pobrana 
wcześniej opłata za Pakiet nie zostaje zwrócona. 

l. Abonent może mieć aktywny tylko jeden Pakiet danego rozmiaru w tym samym czasie. Możliwe jest natomiast 
jednoczesne posiadanie kilku pakietów o różnych rozmiarach, na zasadach opisanych w Regulaminie usługi 
„Internet w Telefonie”. 

m. W przypadku korzystania z Pakietu Play Online w Telefonie i jednoczesnej aktywacji Pakietu Internet w 
Telefonie, jako pierwsze będą schodziły jednostki przyznane w ramach Pakietu Play Online w Telefonie. 
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n. Limit transferu danych, który zostaje przyznany w ramach Pakietu może zostać wykorzystany na transmisje 
danych poprzez APN Internet lub APN WAP. 

o. Zmiana Abonamentu na wyższy powoduje utraty prawa do korzystania z Pakietu.  
 
8.    W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonentowi  nie przysługuje prawo do zakupu 
       Telefonu po specjalnej cenie określonej w aktualnym Cenniku Telefonów w Ofercie Firmowa. 
 
9. Zgodnie z pkt. 2 niniejszej  Oferty Promocyjnej przy wyborze Abonamentu Firmowa 25  

Abonent zobowiązany jest do zakupu pakietu Play Online w telefonie w cenie 28 zł (34,16 zł brutto) z limitem 
transmisji danych 1,8 GB, a przy wyborze Abonamentu Firmowa 50 do zakupu pakietu Play Online w telefonie w 
cenie 9 zł (10,98 zł brutto) z limitem transmisji danych 300 MB. Opłata za pakiety Play Online w telefonie jest 
jednorazowa i pojawi się na pierwszej fakturze Abonenta. 

 
a. Aktywacja pakietu Play Online w telefonie następuje między 00:00 a 01:00 dnia następnego po aktywacji Karty 

SIM/USIM. Jeżeli aktywacja Karty SIM/USIM nastąpiła w trakcie Okresu Rozliczeniowego, limit transferu w 
pakiecie Play Online w telefonie naliczany jest proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu 
Rozliczeniowego. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym, liczba jednostek w pakiecie jest 
proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

b. Transfer danych w ramach pakietów Play Online w telefonie jest rozliczany co 10 kB, co oznacza, że jednostki 
są pobierane z pakietów przy każdej rozpoczętej transmisji 10 kB. 

c. Aby sprawdzić stan środków w ramach pakietu należy wybrać na klawiaturze telefonu kod *111#, a następnie 
wybrać odpowiednią opcję. 

d. Jednostki przyznane w ramach pakietów Play Online w telefonie są wykorzystywane w pierwszej kolejności 
przed jednostkami z Pakietu Internet .  

e. Pakiety Play Online w telefonie mogą być wykorzystywane do pobierania danych tylko w strefie taniego Internetu 
w sieci Play zgodnie z pkt 9  lit. f i pkt 9 lit. g niniejszej Oferty Promocyjnej. 

f. Strefa taniego Internetu w Play to strefa, w której P4 świadczy usługi telekomunikacyjne w oparciu o własną 
infrastrukturę dostępową z wyłączeniem infrastruktury innych operatorów krajowych. 

g. Poza strefą taniego Internetu w Play za korzystanie z Internetu jest naliczana stawka zgodna z Cennikiem Oferty 
Firmowa. 

h. Poza strefą taniego Internetu za korzystanie z Internetu jest naliczana stawka zgodna z Ciennikiem Oferty 
Firmowa. 

i. W celu sprawdzenia czy w danym momencie Abonent znajduje się w strefie taniego Internetu Play czy poza 
strefą należy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *140. 

j. Abonent może zablokować transfer danych poza strefą taniego Internetu. Blokada powoduje brak możliwości 
korzystania z WAP-u oraz wysyłania i odbierania MMS. 

k. Aby zablokować transfer poza strefą taniego Internetu należy: 
 

i. Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*51*1#; 
ii. Wejść na serwis na stronie https://www.24.playmobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce 

Usługi. 
 

l. Abonent może odblokować transfer danych poza strefą taniego Internetu dla Internetu, WAP-u oraz MMS. W 
tym celu należy: 

 
i. Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*51*2#; 
ii. Wejść na serwis na stronie https://www.24.playmobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce 

Usługi. 
 

m. Zablokowanie lub odblokowanie transferu danych poza strefą taniego Internetu następuje w ciągu 24 godzin do 
złożenia dyspozycji zgodnie z pkt. 9 lit. k lub l niniejszej Oferty Promocyjnej. 

n. Aby sprawdzić czy transfer danych poza strefą taniego Internetu został zablokowany lub odblokowany należy 
wykonać jedną z poniższych czynności: 

 
i. Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*51*3#; 
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ii. Wejść na serwis na stronie https://www.24.playmobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce 
Usługi. 

 
o. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z pakietów internetowych nie przechodzą na 

kolejne Okresy Rozliczeniowe. 
p. Po wykorzystaniu Pakietów Play Online w telefonie w danym Okresie Rozliczeniowym, opłata za transfer danych 

w strefie taniego Internetu w Play jest naliczana zgodnie z Cennikiem Oferty Firmowa.  
q. Po upływie pierwszego niepełnego oraz pierwszego pełnego Okresu Rozliczeniowego pakiety Play Online w 

telefonie zostaną wyłączne. 
 

10. W niniejszej Ofercie Promocyjnej opłata aktywacyjna za przyłączenie do Sieci Telekomunikacyjnej   
      P4 wynosi odpowiednio: 

 
Firmowa 25 Firmowa 50 Firmowa 100 

1 zł 
(1,22  zł  brutto) 

1 zł  
(1,22zł brutto) 

1 zł  
( 1,22 zł brutto) 

 
   

2. Dodatkowe informacje. 
11. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba że inne Oferty Promocyjne 

stanowią inaczej. 

12. 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 
Abonentów oraz Cenniku Oferty Firmowa. 

13. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał Regulamin świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Cennik Oferty Firmowa oraz Regulamin usługi 
„Internet w Telefonie”. 

14. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami Cennika 
Oferty Firmowa, Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, 
postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

15. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania 
przyczyn, z zastrzeżeniem, iż odwołanie nie wpływa 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. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl.  

17. P4 zastrzega sobie możliwość zablokowania możliwości wykonywania połączeń głosowych, wideo, wysyłania 
wiadomości SMS oraz MMS na numery specjalne wskazane w Tabeli nr 8 i Tabeli nr 9 Cennika Oferty Firmowa, 
oraz na numery wymienione w regulaminie oferty promocyjnej Dostęp do numerów Infolinii i Serwisów 
Audiotekstowych do czasu opłacenia przez Abonenta Rachunku Telekomunikacyjnego za pierwszy Okres 
Rozliczeniowy 

18. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się: 
a. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji; 
b. nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych 
c. nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu 

„maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”  
d. nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku  

Denial of Service 
e. nie używać Karty SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści do 

użytkowników, w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do 
promowania towarów, usług lub wizerunku Abonenta, lub służących osiągnięciu efektu 
handlowego.  
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f. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do rozwiązań typu „call center”. 
 

19. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień określonych w pkt 18 niniejszej Oferty Promocyjnej, 
Operator wezwie Abonenta do zaprzestania naruszeń wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin i po jego 
bezskutecznym upływie  może według własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym momencie ze skutkiem 
natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia Abonenta) lub zawiesić świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Abonenta. 

 

 
PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU ZASTRZEŻONE 


