
 

P4 sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
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Oferta Promocyjna „Zmiana Oferty Play Abonament, Of erty Nowy Play Abonament lub Oferty Play dla 
Firm na Ofert ę ”Rozmawiaj i pisz lub Rozmawiaj bez ko ńca” obowi ązuje od 08 wrze śnia 2008 r. 
do odwołania 

 
 

W ramach Oferty Promocyjnej „Zmiana Oferty Play Abo nament, Oferty Nowy Play Abonament, Oferty 
Play Lajt lub Oferty Play dla Firm na Ofert ę „Rozmawiaj bez ko ńca” Abonent  otrzymuje pakiet minut 
z oferty „Nie do przegadania” 
 

 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Z miana Oferty Play Abonament , Oferty Nowy Play 
Abonament, Oferty Play Lajt lub Oferty Play dla Fir m na Oferty Rozmawiaj i pisz lub Rozmawiaj bez 
końca”. 
 

1. Oferta Promocyjna „Zmiana Oferty Play Abonament , Oferty Nowy Play Abonament, Oferty Play Lajt lub 

Oferty Play dla Firm na  Ofertę Rozmawiaj i pisz lub Rozmawiaj bez końca” skierowana jest do Abonentów 

korzystających z Oferty Play Abonament określonej w Cenniku Oferty Play, Oferty Promocyjnej „Play 

Abonament 40”, Oferty Promocyjnej „Play Lajt,  Oferty Nowy Play Abonament określonej w cenniku Oferty 

Nowy Play Abonament” oraz Oferty Play dla Firm określonej w cenniku Oferty  Play dla Firm. 
 
 
Szczegóły dotycz ące Oferty Promocyjnej „Zmiana Oferty Play Abonament , Oferty Nowy Play 
Abonament i Oferty Play dla Firm na Ofert ę Rozmawiaj i pisz lub Rozmawiaj bez ko ńca” 
 

2. Abonent moŜe zmienić dotychczas posiadaną Ofertę Play Abonament , Ofertę Nowy Play Abonament lub 

Ofertę Play dla Firm na Ofertę „Rozmawiaj i pisz” lub „Rozmawiaj bez końca”, z zastrzeŜeniem pkt. 3 poniŜej. 

W tym celu Abonent powinien  zadzwonić do konsultanta Obsługi Klienta pod numer *500 lub *600 i dokonać 

dyspozycji zmiany. 

 

3. W przypadku zmiany Oferty Play Lajt, Oferty Promocyjnej „Play Abonament 40”,  Oferty Play Abonament, 

Oferty Nowy Play Abonament lub Oferty Play dla Firm na Ofertę „Rozmawiaj i pisz” lub „Rozmawiaj bez końca” 

w Okresie ZastrzeŜonym, Abonent moŜe zmienić wartość dotychczasowego Abonamentu na zasadach 

opisanych poniŜej: 
 
a) Abonent który zawarł Umowę w ramach Oferty Play Lajt moŜe dokonać zmiany na Ofertę „Rozmawiaj i 
pisz” 40 zł lub „Rozmawiaj bez końca” 50zł,75 zł,100zł.  
 
b) Abonent, który zawarł Umowę w ramach Oferty Promocyjnej „Play Abonament 40” moŜe dokonać zmiany 
na Ofertę „Rozmawiaj i pisz” 40zł, lub Ofertę Rozmawiaj bez końca 50zł,75 zł,100zł.  
 
c) Abonent, który zawarł Umowę w ramach Oferty Play Abonament 50 moŜe dokonać zmiany na Ofertę 
„Rozmawiaj bez końca” 50zł,75 zł,100zł,  
 
d) Abonent, który zawarł Umowę w ramach Oferty Play Abonament 70 moŜe dokonać zmiany na   Ofertę 
„Rozmawiaj bez końca” 75 zł,100zł.  

 
e) Abonent, który zawarł Umowę w ramach  Oferty Play Abonament 100 moŜe dokonać zmiany na   Ofertę 
„Rozmawiaj bez końca” 100zł 

 
f) Abonent, który zawarł Umowę w ramach Oferty Nowy Play Abonament 30 moŜe dokonać zmiany na 
Ofertę „Rozmawiaj i pisz” 40zł lub Ofertę Rozmawiaj bez końca 50zł,75 zł,100zł 

 
 
g) Abonent, który zawarł Umowę w ramach Oferty Nowy Play Abonament 50 moŜe dokonać zmiany na     
Ofertę „Rozmawiaj bez końca” 50zł,75 zł,100zł 
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h) Abonent, który zawarł Umowę w ramach Oferty Nowy Play Abonament 65, moŜe dokonać zmiany na 
Ofertę „Rozmawiaj bez końca” 75 zł,100zł 

 
i) Abonent, który zawarł Umowę w ramach Oferty Nowy Play Abonament 90, moŜe dokonać zmiany na 
Ofertę „Rozmawiaj bez końca” 100zł 

 
j) Abonent, który zawarł Umowę w ramach Oferty  Play dla Firm 50 moŜe dokonać zmiany na Ofertę 
„Rozmawiaj bez końca” 75 zł,100zł. 

 
k) Przy przejściu z Oferty Play Abonament 50 z umową na czas nieokreślony na Ofertę „Rozmawiaj i pisz” 
lub „Rozmawiaj bez końca” Abonent moŜe wybrać Ofertę Rozmawiaj bez końca 50zł z umową na czas 
nieokreślony  lub kaŜdy Abonament dostępny w Ofercie „Rozmawiaj i pisz” lub „Rozmawiaj bez końca” z 
umową na czas określony , z zastrzeŜeniem, iŜ w takim przypadku zmiana wysokości Abonamentu jest 
moŜliwa jedynie po podpisaniu aneksu do Umowy i zmianie terminu jej obowiązywania  na czas określony 24 
miesięcy (lub inny określony w Ofertach Promocyjnych). 
 
l) Przy przejściu z Oferty Nowy Play Abonament 50  z umową na czas nieokreślony na Ofertę „Rozmawiaj i 
pisz” lub „Rozmawiaj bez końca” Abonent moŜe wybrać Ofertę Rozmawiaj bez końca 50zł z umową na czas 
nieokreślony  lub kaŜdy Abonament dostępny w Ofercie „Rozmawiaj i pisz” lub „Rozmawiaj bez końca” z 
umową na czas określony , z zastrzeŜeniem, iŜ w takim przypadku zmiana wysokości Abonamentu jest 
moŜliwa jedynie po podpisaniu aneksu do Umowy i zmianie terminu jej obowiązywania  na czas określony 24 
miesięcy (lub inny określony w Ofertach Promocyjnych). 
 
m) Przy przejściu z Oferty Play dla Firm 50 z umową na czas nieokreślony na Ofertę „Rozmawiaj i pisz” lub 
„Rozmawiaj bez końca” Abonent moŜe wybrać Ofertę Rozmawiaj bez końca 50zł z umową na czas 
nieokreślony  lub kaŜdy Abonament dostępny w Ofercie „Rozmawiaj i pisz” lub „Rozmawiaj bez końca z 
umową na czas określony , z zastrzeŜeniem, iŜ w takim przypadku zmiana wysokości Abonamentu jest 
moŜliwa jedynie po podpisaniu aneksu do Umowy i zmianie terminu jej obowiązywania  na czas określony 24 
miesięcy (lub inny określony w Ofertach Promocyjnych). 
 
 
4. Zmiana oferty nie wiąŜe się z ponoszeniem dodatkowej opłaty. W przypadku określonym w pkt. 2 powyŜej 
Abonent ponosi wyłącznie koszt połączenia z numerem *500 lub *600 zgodnie z Cennikiem Oferty, w ramach 
której abonent zawarł Umowę .  
 
5. Zmiana wartości Abonamentu obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego, pełnego Okresu 
Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym Abonent dokonał dyspozycji zmiany. 
Dyspozycja zmiany Abonamentu powinna być zgłoszona nie później niŜ na czternaście dni roboczych przed 
końcem bieŜącego Okresu Rozliczeniowego. 

 
6. W przypadku zgłoszenia zmiany później niŜ czternaście dni przed końcem bieŜącego Okresu 
Rozliczeniowego, operator zastrzega moŜliwość zmiany Abonamentu od pierwszego dnia drugiego pełnego 
Okresu Rozliczeniowego  po Okresie Rozliczeniowym, w którym Abonent dokonał dyspozycji zmiany.  
 
7. Do czasu zmiany oferty, Abonenta obowiązują dotychczasowe zasady rozliczania usług świadczonych 
przez P4 określone w Cenniku Oferty Play, Cenniku Oferty Nowy Play, Cenniku Oferty Play dla Firm lub 
warunkach Oferty Promocyjnej.  

 
 
8. Od momentu zmiany Oferty, obowiązują zasady rozliczania usług świadczonych przez P4, określone w 
Cenniku „Rozmawiaj i pisz” lub „Rozmawiaj bez końca” lub w warunkach Oferty Promocyjnej.  
 
9. W wyniku zmiany oferty: 
 
a. przepadają wszelkie pakiety minut lub SMS-ów, rabaty, uprawnienia lub usługi uzyskane przez Abonenta na 
podstawie dotychczasowych Ofert Promocyjnych chyba, Ŝe  warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią 
inaczej; 

 
b. przepadają wszystkie pakiety minut lub SMS-ów, rabaty lub usługi przyznane w drodze indywidualnych 
ustaleń z P4. 
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10. Powrotna zmiana Oferty Rozmawiaj i pisz” lub „Rozmawiaj bez końca” na Ofertę Play Abonament, Nowy 
Play Abonament lub Ofertę Play dla Firm nie jest moŜliwa. 
 
Postanowienia ko ńcowe. 
11. Niniejsza Oferta Promocyjna łączy się z Ofertą Promocyjną „Nie do przegadania” z wyłączeniem 
postanowień dotyczących Pakietu SMS.  
 
12. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 
podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana nie wpłynie 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. 
 
13. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą literą naleŜy rozumieć 
zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
Abonentów oraz odpowiednio w  Cenniku Oferty Play Abonament,  Cenniku Oferty Nowy Play Abonament, 
Cenniku Oferty Play Lajt. Cenniku Oferty Play dla Firm, Cenniku Oferty Rozmawiaj bez końca, Cenniku Oferty 
Rozmawiaj i Pisz. 

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

        w Punktach SprzedaŜy P4. 
 


