Oferta Promocyjna „WAP specjalny”
obowiązuje od dnia 11 sierpnia 2008 roku

I. Jak skorzystać z promocji?
Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla uŜytkowników Sieci
Telekomunikacyjnej P4. Na potrzeby niniejszej Oferty Promocyjnej przez
„uŜytkowników Sieci Telekomunikacyjnej P4” rozumie się wszystkich Abonentów,
Abonentów Play Mix, Abonentów Nowy Mix w Play i UŜytkowników Sieci
Telekomunikacyjnej P4. Promocja obejmuje uŜytkowników Sieci Telekomunikacyjnej
P4 określonych w powyŜszym zdaniu automatycznie i nie jest uzaleŜniona od
jakichkolwiek działań z ich strony.
II. Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „WAP Specjalny”
1. UŜytkownicy Sieci Telekomunikacyjnej P4 mają moŜliwość skorzystania z
serwisów WAP Specjalny według warunków określonych poniŜej.
2. Usługa WAP Specjalny umoŜliwia na wybranych portalach WAP dokonanie
zamówienia przesłania na Telefon lub pobrania na Telefon treści w formacie
plików tekstowych, graficznych, audio, wideo lub innych danych za
pośrednictwem WAP. Opłata netto oraz opłata brutto za usługę prezentowana
jest na wyświetlaczu telefonu, kaŜdorazowo przed połączeniem ze serwisem, w
ramach której usługa jest udostępniana.
3. Lista portali WAP, dla których usługa jest dostępna jest umieszczona na stronie
www.playmobile.pl., przy czym Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian tej listy co nie stanowi zmiany niniejszej Oferty Promocyjnej.
4. Naliczenie opłaty za serwis WAP Specjalny dokonywane jest wyłącznie po
akceptacji przez uŜytkownika wysokości opłaty zaprezentowanej na wyświetlaczu
telefonu. W przypadku braku akceptacji, opłata nie jest naliczana, a skorzystanie
z danego serwisu WAP Specjalny będzie niemoŜliwe.
5. W przypadku Abonentów opłata jest naliczana poza Abonamentem i będzie
wyszczególniona na Rachunku Telekomunikacyjnym w oddzielnej pozycji,
wystawionym z początkiem kolejnego Okresu Rozliczeniowego.
6. W przypadku UŜytkowników, Abonentów Play Mix i Abonentów Nowy Mix w Play
opłata jest pobierana z Pakietu Złotówek, z zastrzeŜeniem iŜ przy braku
wystarczającej ilości jednostek rozliczeniowych w Pakiecie Złotówek usługa nie
będzie wykonana, a opłata nie zostanie pobrana.
7. Opłata za przesyłanie danych podczas korzystania z usług WAP Specjalny
naliczana jest dodatkowo zgodnie z Cennikiem odpowiednim dla oferty z której
korzysta uŜytkownik Sieci Telekomunikacyjnej P4.
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III. Dodatkowe informacje
1. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych
Ofert Promocyjnych.
2. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany Oferty Promocyjnej
„WAP Specjalny” w kaŜdym czasie bez podawania przyczyny. Informacja o
odwołaniu lub zmianie niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na
www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
3. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej
www.playmobile.pl
4. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą
literą naleŜy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w:
a) Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Abonentów;
b) Cenniku Oferty Play
c) Cenniku Oferty Nowy Play Abonament
d) Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
UŜytkowników.
e) Cenniku Oferty Nowy Play na Kartę
f) Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Abonentów Play Mix;
g) Cenniku Oferty Play Mix
h) Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Abonentów Nowy Mix w Play
i) Cenniku Oferty Nowy Mix w Play
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5. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty
Promocyjnej a postanowieniami dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powyŜej,
postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
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