Oferta Promocyjna „SMS na telefon stacjonarny”
obowiązuje od 12 grudnia 2007 r. do odwołania

Jak skorzystać z promocji?
1. Promocja jest przeznaczona dla wszystkich obecnych i przyszłych Abonentów,
Abonentów Play Mix i UŜytkowników. Promocja obejmuje Abonentów, Abonentów
Play Mix i UŜytkowników automatycznie i nie jest uzaleŜniona od jakichkolwiek
działań z ich strony.
Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „SMS na telefon stacjonarny”
2. Usługa SMS na telefon stacjonarny umoŜliwia wysyłanie wiadomości SMS na
krajowe numery telefonii stacjonarnej (dalej „Usługa”).
3. W celu wysłania wiadomości SMS w ramach Usługi Abonent, Abonent Play Mix i
UŜytkownik powinien wysłać wiadomość SMS na wybrany numer adresata w sieci
telefonii stacjonarnej, tak jak wysyła się wiadomość SMS do sieci komórkowej.
4. Numer adresata to dowolny nr krajowy w sieci telefonii stacjonarnej złoŜony z
dwucyfrowego numeru kierunkowego oraz siedmiocyfrowego numeru odbiorcy.
Numer adresata moŜe, lecz nie musi, zostać poprzedzony prefiksem „+48”.
Przykład poprawnego numeru adresata wygląda następująco:
<+48><numer kierunkowy><numer abonenta> np. +48225678901 lub
<numer kierunkowy><numer abonenta> np. 225678901
5. Usługa umoŜliwia wysłanie wiadomości SMS na krajowe numery telefonii
stacjonarnej (numery kierunkowe: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29,
32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 68,
71, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 94, 95).
6. Wiadomość SMS w Usłudze doręczana jest do adresata na jeden z poniŜszych
sposobów:
a. w formie głosowej - jeŜeli telefon adresata nie umoŜliwia odbieranie
wiadomości tekstowych lub faksów; w takim przypadku wiadomość SMS
zostanie przekonwertowana (z automatycznym uzupełnianiem polskich
znaków diaktrytycznych) na komunikat głosowy odgrywany adresatowi;
dostarczenie wiadomości SMS na telefon stacjonarny w formie głosowej
polega na automatycznym nawiązaniu połączenia głosowego przez system
informatyczny z adresatem wiadomości SMS; po odebraniu połączenia
przez adresata, system automatycznie odczytuje mu treść SMS wysłanego
w Usłudze wraz z powitaniem, informacją o dacie i czasie wysłania oraz
numerze telefonu osoby, która wysłała wiadomość.
b. w formie tekstowej - jeŜeli telefon stacjonarny adresata jest przystosowany
do odbierania wiadomości w formie tekstowej oraz operator
telekomunikacyjny świadczący usługi telefonii stacjonarnej na rzecz
adresata umoŜliwia odbieranie takich wiadomości;
c. w formie faksu - jeśli wiadomość SMS w Usłudze wysłana została pod
numer telefonu adresata, który umoŜliwia odbieranie faksów, wiadomość
zostanie wydrukowana; jeŜeli telefon stacjonarny umoŜliwia odbierania
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wiadomości SMS w Usłudze zarówno w formie tekstowej, jak i w formie
faksu, wiadomość zostanie przekazana w formie tekstowej.
7. JeŜeli telefon adresata wiadomości będzie zajęty, niedostępny lub połączenie nie
zostanie odebrane nastąpi ponowna próba (maksymalnie do 6 razy). JeŜeli
połączenie nie zostanie odebrane przez adresata w ciągu 24 godzin, wiadomość
SMS wysłana w ramach Usługi zostanie ona skasowana.
8. Wiadomości SMS w Usłudze, z zastrzeŜeniem postanowień pkt 6 powyŜej, nie są
przekazywane w formie głosowej w godzinach 23.00 – 07.00.Wiadomości
wysłane w tym czasie będą przekazane po godzinie 07.00.
9. Za wysłanie z kraju wiadomości SMS na telefon stacjonarny pobierana jest opłata
w wysokości 0,50 PLN brutto.
10. Wiadomość SMS na telefon stacjonarny, która zawierać będzie w treści więcej niŜ
160 znaków, zostanie podzielona na części składające się z maksymalnie 160
znaków. Opłata naliczana jest za kaŜdą część wiadomości. W przypadku gdy w
wysłanej wiadomości znajdą się polskie znaki (np. ą, ę, ź), jedna część
wiadomości moŜe zawierać mniej niŜ 160 znaków.
11. Opłata określona w pkt 9 powyŜej jest pobierana niezaleŜnie od tego, czy numer
telefonu adresata wiadomości został wpisany poprawnie oraz, czy wiadomość
SMS wysłana w ramach Usługi została dostarczona do adresata.
12. Opłata za wysłanie wiadomości SMS na telefon stacjonarny przez Abonenta,
naliczana jest poza Abonamentem (nie jest rozliczana w ramach Pakietu
Złotówek ), nie jest rozliczana z SMS-ów przyznanych w wyniku uczestnictwa w
promocjach: minuty, SMS-y, MMS-y, pakiety na przesyłanie danych lub innych
promocjach obowiązujących lub wprowadzonych w okresie obowiązywania
niniejszej Oferty Promocyjnej.
13. Opłata za wysłanie wiadomości SMS na telefon stacjonarny przez Abonenta Play
Mix lub UŜytkownika nie jest rozliczana z przyznanej Premii oraz SMS-ów
przyznanych w wyniku uczestnictwa w promocjach: minuty, SMS-y, MMS-y,
pakiety na przesyłanie danych lub innych promocjach obowiązujących lub
wprowadzonych w okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej.
14. Usługa nie jest dostępna w roamingu.
Dodatkowe informacje
15. Skorzystanie z Usługi oznacza akceptację niniejszych warunków Oferty
Promocyjnej.
16. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystanie z innych
Ofert Promocyjnych dostępnych łącznie z Ofertą Play chyba, Ŝe warunki innych
Ofert Promocyjnych stanowią inaczej .
17. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Promocyjnej „SMS na
telefon stacjonarny” w kaŜdym czasie bez podawania przyczyny. Informacja o
odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie
internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości
publicznej.
18. 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, Regulaminie
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Play
Mix, Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
UŜytkowników, Cenniku Oferty Play lub w Cenniku Oferty Play Mix, chyba, Ŝe
warunki niniejszej Oferty Promocyjnej stanowią inaczej.
2

19. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty
Promocyjnej a postanowieniami Cennika Oferty Play, Cennika Oferty Play Mix lub
Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla
Abonentów, Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z
o.o. dla Abonentów Play Mix lub Regulaminu świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników, postanowienia
warunków niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
20. 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.
21. Zabronione jest uŜywanie urządzeń typu FCT (Fixed Cellular Terminal) lub
działających na podobnej zasadzie, w których uŜywane będą karty SIM sieci P4
Sp z o.o. Abonent nie ma prawa za pomocą kart SIM naleŜących do P4 Sp z o.o.
kierować połączeń do sieci Play i innych sieci telekomunikacyjnych ruchu z sieci
innych operatorów.
22. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej
www.playmobile.pl
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