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Oferta „Promocja e-Faktura” 
obowiązuje od 9 lutego 2010 r. do odwołania. 
 
I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej  
 
1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do Abonentów Oferty One Play, Play Abonament, Rozmawiaj i 

pisz, Rozmawiaj bez końca, Nowy Play Abonament, Play Online, Play Online 2GB, którzy wyraŜą bądź wyrazili 
pisemną zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej („e-Faktury”), i  aktywują: 

 
a „Pakiet 30 minut do Play i na stacjonarne e-Faktura” (pakiet) w przypadku Abonentów 

korzystających z usług głosowych; 
b „Pakiet 500 MB e-Faktura” (pakiet) w przypadku Abonentów korzystających z Oferty Play Online lub 

Play Online 2 GB. 
 

2. Faktury wystawiane przez P4 w formie elektronicznej spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a takŜe przechowywania 
oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. z 2005 r., nr 133, 
poz. 1119) i opatrzone są bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)), weryfikowanym za pomocą 
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 
3. Zgoda na otrzymywanie e-Faktury musi być wyraŜona w formie pisemnej: 
 

a. złoŜona w Punkcie SprzedaŜy Play lub, 
b. wysłana pocztą na adres P4 Sp. z o.o., Skr. Pocztowa 4, 62-056 Komorniki (po wcześniejszym  
      pobraniu wniosku ze strony Operatora bądź zamówieniu go pod numerem *500).  

 

II.  Zasady aktywacji, przyznawania i korzystania z „Pakietu 30 minut do Play i na  
    stacjonarne e-Faktura”: 

 
1. Aby aktywować „Pakiet 30 minut do Play i na stacjonarne e-Faktura” naleŜy wykonać jedną z poniŜszych 

czynności: 
 

a Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*64*1# lub; 
b Wejść do serwisu Play 24 na stronie www.24.playmobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w 

zakładce Usługi. 
 

2. Pakiet jest przyznawany Bezpłatnie przez 6 pierwszych pełnych Okresów Rozliczeniowych od wykonania jednej 
z czynności opisanych w pkt II ust 1 niniejszej Oferty Promocyjnej, co oznacza, Ŝe przyznanie i korzystanie z 
pakietu w powyŜszym okresie zawarte jest w kwocie Abonamentu. Po upływie powyŜszego okresu za przyznanie 
i korzystanie z pakietu pobierana jest opłata abonamentowa  w wysokości 3 PLN. 

3. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym pakiet jest przyznawany pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 
pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu, w którym wykonano jedną z czynności opisanych w 
pkt II ust 1 niniejszej Oferty Promocyjnej, a liczba minut w pakiecie jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych 
do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

4. Pakiet moŜe być wykorzystany na połączenia głosowe oraz wideo do Sieci Telekomunikacyjnej P4 i połączenia 
głosowe na krajowe numery stacjonarne, realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4. 
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5. Abonent moŜe mieć aktywny tylko jeden pakiet w tym samym czasie. Niewykorzystane w danym Okresie 
Rozliczeniowym minuty z pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

6. Aby sprawdzić stan minut w pakiecie naleŜy wybrać na klawiaturze telefonu kod *111*64*3#. 
7. Minuty z „Pakietu 30 minut do Play i na stacjonarne e-Faktura” są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed 

Pakietem Złotówek, przyznawanego w ramach Abonamentu. 
8. W przypadku Oferty One Play, gdy Abonent: 
 

a posiada aktywny „Pakiet 500 minut do Play i na stacjonarne”, minuty przyznane w ramach „Pakietu 
30 minut do Play i na stacjonarne e-Faktura” są wykorzystywane jednocześnie z minutami z pakietu 
500 minut. 

b posiadający aktywną usługę „Zbieraj minuty” lub/i „Pakiet minut do wszystkich sieci”, minuty 
przyznane w ramach „Pakietu 30 minut do Play i na stacjonarne e-Faktura” są wykorzystywane w 
drugiej kolejności po minutach przyznanych w ramach usługi „Zbieraj minuty” lub/i „Pakietu minut do 
wszystkich sieci”. 

c posiada „Pakiet 30 minut do Play i na stacjonarne e-Faktura” oraz aktywny „Pakiet do Play i na 
stacjonarne” wówczas środki w ramach pakietów schodzą równocześnie. 

 
9. W przypadku Oferty Nowy Play Abonement: 
 

a gdy Abonent posiada aktywną usługę „Zbieraj minuty”, minuty przyznane w ramach „Pakietu 30 
minut do Play i na stacjonarne e-Faktura” są wykorzystywane po minutach przyznanych w ramach 
usługi „Zbieraj minuty”. 

b. gdy Abonent posiada aktywną usługę „Taniej z wybranymi numerami”, minuty przyznane w ramach 
„Pakietu 30 minut do Play i na stacjonarne e-Faktura” są wykorzystywane po minutach przyznanych 
w ramach usługi „Taniej z wybranymi numerami”. 

c. minuty przyznane w ramach „Pakietu 30 minut do Play i na stacjonarne e-Faktura” są 
wykorzystywane przed minutami przyznanymi w ramach „Pakietu Minut do Play”. 

 
10. W przypadku Oferty Play Abonament oraz  „Rozmawiaj i pisz”: 
 

a. posiada aktywną usługę „Zbieraj minuty”, minuty przyznane w ramach „Pakietu 30 minut do Play i na 
stacjonarne e-Faktura” są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed minutami przyznawanymi w 
ramach usługi „Zbieraj minuty”. 

 
11. W  przypadku, gdy Abonent Oferty „Rozmawiaj bez końca”: 
 

a.  gdy Abonent posiada aktywną usługę „Zbieraj minuty”, minuty przyznane w ramach „Pakietu 30 minut 
do Play i na stacjonarne e-Faktura” są wykorzystywane po minutach przyznanych w ramach usługi 
„Zbieraj minuty”. 

b. minuty przyznane w ramach „Pakietu 30 minut do Play i na stacjonarne e-Faktura” są 
wykorzystywane przed minutami przyznanymi w ramach „Pakietu Minut do Play”. 

 
12. Aktywacji „Pakietu 30 minut do Play i na stacjonarne e-Faktura” moŜna dokonać po otrzymaniu pierwszej e-

Faktury. 
 
III. Dezaktywacja „Pakietu 30 minuty do Play i na stacjonarne e-Faktura” 
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1. Aby dezaktywować „Pakiet 30 minut do Play i na stacjonarne e-Faktura”, Abonent powinien wykonać jedną z 
następujących czynności:  

 
a Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*64*2# lub;  
b Wejść do serwisu Play 24 na stronie www.24.playmobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w  

zakładce Usługi. 
 

2. Dezaktywacja następuje z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent wykonał jedną z czynności 
określonych w ust. 1 powyŜej, o ile czynność została wykonana do godziny 17:00 ostatniego dnia danego 
Okresu Rozliczeniowego. W przypadku wykonania czynności po godzinie 17:00 ostatniego dnia Okresu 
Rozliczeniowego, P4 zastrzega, Ŝe dezaktywacja moŜe nastąpić z początkiem drugiego Okresu 
Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym Abonent wykonał czynność. 

 
IV. Zasady przyznania Pakietu 500 MB e-Faktura:     

1. Usługa „Pakiet 500 MB e-Faktura” polega na bezpłatnym przyznaniu dodatkowego limitu transferu danych – 
500MB. „Pakiet 500 MB e-Faktura” moŜe być aktywowany w Ofercie Play Online, Play Online 2 GB pod 
warunkiem wykorzystania z miesięcznego limitu na transfer danych co najmniej 500 MB. W przeciwnym razie 
usługa nie zostanie aktywowana.  

2. Włączenie usługi nastąpi w ciągu 24 godzin od wykonania jednej z czynności opisanej w pkt V ust. 1. 
3. „Pakiet 500 MB e-Faktura” jest waŜny do końca Okresu Rozliczeniowego, w którym został aktywowany. 
4. Abonent moŜe aktywować „Pakiet 500 MB e-Faktura” 6 razy w przeciągu trwania całej Umowy, za kaŜdym razem 

pakiet musi być aktywowany przez Abonenta osobno. 
 

V. Aktywacja „Pakietu 500 MB e-Faktura ” 
 
1. „Pakiet 500 MB e-Faktura” Abonent moŜe aktywować w następujący sposób:   
 

a. Wybierając i zatwierdzając na klawiaturze telefonu kod *111*65*1# (po wcześniejszym 
umieszczeniu karty SIM Play Online w telefonie Play, będącym w zasięgu Internetu Play) lub;  

b. W serwisie Play 24 na stronie www.24.playmobile.pl, po wybraniu odpowiedniej opcję w zakładce 
Usługi lub; 

c. W Punktcie SprzedaŜy Play lub;  
d. Poprzez Obsługę Klienta pod numerem 0 790 502 502 lub *502 (jednorazowa opłata za połączenie 

wynosi 1zł brutto) 
 
2. Aktywacja „Pakietu 500 MB e-Faktura” nastąpi między godziną 00:00 a 01:00 dnia następującego po dniu, w 

którym Abonent zlecił aktywację Pakietu. 
 
VI. Dodatkowe informacje  

 
1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent moŜe aktywować Pakiety w momencie wystawienia i 

otrzymania pierwszej e-Faktury. 
2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent moŜe tylko raz bezpłatnie aktywować pakiet. 
3. Odwołanie zgody na otrzymywanie e-Faktury powoduje utratę moŜliwości korzystania z pakietów. 
4. Niniejsza Oferta Promocyjna łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi chyba, Ŝe inne Oferty Promocyjne 

stanowią inaczej. 
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5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 
podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana lub odwołanie 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. 

6. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z duŜą literą naleŜy rozumieć  
        zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty One Play, Cenniku Oferty Play Abonament, Cenniku Oferty 
        Rozmawiaj i pisz, Cenniku Oferty Rozmawiaj bez końca, Cenniku Oferty Nowy Play Abonament, Cenniku Oferty 
        Play Online, Cennik Oferty Play Online 2 GB  oraz Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez  
        P4 sp. z o.o. dla Abonentów. 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik Oferty One 

Play, Cennik Oferty Play Online, Cennik Oferty Play Abonament, Cennik Oferty Rozmawiaj i pisz, Cennik Oferty 
Rozmawiaj bez końca, Cennik Oferty Nowy Play Abonament, Cennik Oferty Play Online 2 GB, Regulamin 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Regulamin Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o.dla Abonentów. 

8. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej, a postanowieniami 
Cennika Oferty One Play, Cennika Oferty Play Online, Cennik Oferty Play Online 2 GB lub Regulaminu 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, postanowienia niniejszej Oferty 
Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

9. 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. 

10. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl 
 


