Regulamin Oferty Promocyjnej „Tanie rozmowy
międzynarodowe z Play”
obowiązuje od 26 października 2010r. do odwołania.
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej
1. Niniejsza Oferta Promocyjna jest przeznaczona dla Abonentów korzystających z Oferty Biznes,
Oferty Firmowa, Oferty LongPlay, Oferty LongPlay TELEFON, Oferty Play Premium, Oferty One
Play, Oferty One Play Pro, Oferty Play domowy, dla Abonentów Mix II oraz dla UŜytkowników
korzystających z Oferty Play Fresh, zwanych dalej łącznie „uŜytkownikami”.

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej
2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej uŜytkownik moŜe, w okresie od 26 października 2010 r. do
odwołania, za opłatą wskazaną w pkt 10 niniejszego regulaminu, aktywować pakiet 20 minut, który
moŜe być wykorzystany na międzynarodowe połączenia głosowe realizowane z Sieci
Telekomunikacyjnej P4 do krajów w strefie euro oraz strefie 1. Kraje naleŜące do tych stref opisane
są w cennikach poszczególnych ofert.
3. Pakiet minut moŜe być aktywowany tylko jeden raz.
4. Po wykorzystaniu minut przyznanych w ramach pakietu opłaty za połączenia, o których mowa
w pkt 2 niniejszej Oferty Promocyjnej będą naliczane zgodnie z Cennikiem oferty, z której korzysta
uŜytkownik.
5. Aby sprawdzić stan minut w pakiecie naleŜy wejść do serwisu Play 24 na stronie
www.24.playmobile.pl
6. Pakiet minut jest waŜny do dnia 31.01.2011. Niewykorzystane minuty po tym terminie przepadają.

Aktywacja usługi „Tanie rozmowy międzynarodowe z Play”
7. Aby aktywować pakiet uŜytkownik powinien wykonać jedną z następujących czynności:
a. Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod
i. *111*120*1# - dla ofert typu mix i Oferty Play Fresh;
ii. *111*121*1# - dla abonentów LongPlay, One Play, Firmowa, Play domowy
b. Wejść do serwisu Play 24 na stronie www.24.playmobile.pl i następnie wybrać odpowiednią
opcję w zakładce Usługi.
c. Udać się do Punktu SprzedaŜy P4 i zlecić sprzedawcy uruchomienie pakietu.
8. UŜytkownicy korzystający z ofert typu mix i Oferty Play Fresh w momencie aktywacji pakietu
powinni:
a. posiadać aktywne konto na połączenia wychodzące,
b. posiadać na koncie kwotę wskazaną w pkt 10 niniejszej Oferty Promocyjnej,
c. posiadać i utrzymać na koncie kwotę umoŜliwiającą wykonywanie połączeń międzynarodowych
(min 3 PLN).
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9. Pakiet zostanie przyznany w momencie dokonania jednej z czynności wymienionych
w pkt. 7 niniejszej Oferty Promocyjnej, w ciągu 24 godzin od dokonania tej czynności.

Opłaty za korzystanie z pakietu
10. Za korzystanie z pakietu pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 10 PLN. W przypadku
Abonentów, o których mowa w pkt 1 niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie ona uwzględniona na
najbliŜszym Rachunku Telekomunikacyjnym, a w przypadku Abonentów Mix II i UŜytkowników,
o których mowa w pkt 1 niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie pobrana z konta uŜytkownika.

Postanowienia końcowe
11. Skorzystanie z niniejszej usługi nie wyklucza korzystania z innych usług i Ofert Promocyjnych,
chyba Ŝe regulaminy innych Ofert promocyjnych mówią inaczej.
12. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w kaŜdym czasie bez
podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie opublikowana na www.playmobile.pl lub
w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
13. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszego Regulaminu usługi wielką literą naleŜy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Regulaminie świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentow Mix II, Regulamin świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników, Cenniku Oferty Biznes, Cenniku Oferty
Firmowa, Cenniku Oferty LongPlay, Cenniku Oferty LongPlay TELEFON, Cenniku Oferty Play
Premium, Cenniku Ofert Mixtura, Cenniku Oferty One Play, Cenniku Oferty One Play Pro, Cenniku
Oferty Play domowy, Cenniku Oferty Play Fresh, Cenniku Oferty Play Mixtura, Cenniku Oferty Play
Mixtura PRO oraz Cenniku Oferty Play Mixtura (Plan cenowy II).
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia
dokumentów wskazanych w pkt 13 powyŜej.
15. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a postanowieniami
dokumentów wymienionych w pkt 13 niniejszego regulaminu, niniejszy regulamin będzie miał
charakter nadrzędny.
16. 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.
17. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl.
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