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Oferta Promocyjna „Play Online dla Abonentów 45 zł/18m-cy” 
obowiązuje od 08.06.2010 r. do odwołania 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Play Online dla Abonentów  
45 zł/18m-cy ”. 
 
1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do obecnych Abonentów, którzy na dzień zawarcia Umowy w 

ramach niniejszej Oferty Promocyjnej uiścili wszystkie wymagane naleŜności na rzecz P4 wynikające z 
Rachunków Telekomunikacyjnych oraz do Abonentów Play Mix, Abonentów Nowy Mix w Play, 
Abonentów Mix oraz Abonentów Mix II, którzy na dzień zawarcia Umowy utrzymują Okres waŜności 
połączeń wychodzących, zwanych dalej „Abonentami”. 

2. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej, naleŜy w okresie od 08.06.2010 r. do odwołania, zawrzeć 
Umowę na czas określony 18 miesięcy (Okres ZastrzeŜony) w ramach Oferty Play Online 10GB. 

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent otrzymuje rabat na Abonament w wysokości 35 zł brutto 
przez cały Okres ZastrzeŜony, co oznacza, Ŝe wartość miesięcznego Abonamentu będzie wynosiła 45 zł 
brutto. Po upływie Okresu ZastrzeŜonego Abonament będzie naliczany zgodnie z Cennikiem Oferty 
Play Online. 

4. Za okres od daty aktywacji Karty SIM/USIM do ostatniego dnia pierwszego niepełnego Okresu 
Rozliczeniowego, tj. w przypadku gdy aktywacja nastąpiła w trakcie Okresu Rozliczeniowego, Abonament 
oraz rabat będzie naliczony proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu 
Rozliczeniowego. 

5. Przyznany rabat nie wpływa na limit transferu określony w Tabeli nr 3 Cennika Oferty Play Online. 

6. Zmiana wysokości Abonamentu w trakcie okresu objętego rabatem, powoduje utratę prawa do korzystania z 
rabatu przyznanego w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej.  

7. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Abonenta przed upływem Okresu ZastrzeŜonego (18 miesięcy), 
opłata specjalna/kara umowna naleŜna Operatorowi, nie przekraczająca równowartości ulgi przyznanej 
Abonentowi, będzie pomniejszana o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 
jej rozwiązania. 

8. W ramach Oferty Promocyjnej „Play Online dla Abonentów 45zł/18m-cy”, Abonent otrzymuje Kartę 
SIM/USIM i przysługuje mu prawo do zakupu Modemu po specjalnej cenie określonej w aktualnym na 
dzień zawierania Umowy Cenniku Modemów w Ofercie Play Online. 

Dodatkowe informacje. 
9. Z zastrzeŜeniem pkt 10 poniŜej, niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, 

chyba Ŝe inne Oferty Promocyjne stanowią inaczej. 

10. Niniejsza Oferta Promocyjna łączy się z Ofertą Promocyjną „Sprawdź i Kup”. 

11. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą litery naleŜy rozumieć 
zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do 
Internetu przez Sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cenniku Oferty Play Online. 

12. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał Regulamin 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów oraz 
Cennik Oferty Play Online. 

13. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 
Cennika Oferty Play Online lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu 
przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter 
nadrzędny. 

14. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania 
przyczyn, z zastrzeŜeniem, Ŝe odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez 
Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

15. Wszystkie ceny w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od 
towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. 
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16. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl. 

 
 

PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU ZASTRZEśONE 


