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Oferta Promocyjna 
„Zestaw Nowy Play Online na Kartę z modemem w Groupon”. 
 

Obowiązuje od 22 listopada 2011 r. do odwołania 
 

 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Zestaw Nowy Play Online na 
Kartę z modemem w Groupon”. 
 

1. Oferta Promocyjna „Zestaw Nowy Play Online na Kartę z modemem w Groupon” dostępna jest 
wyłącznie w serwisie internetowym Groupon pod adresem www.groupon.pl.  
2. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej należy: 
a)  w okresie od 22 listopada 2011 r. do 24 listopada 2011 r. zakupić, za pośrednictwem serwisu 
Groupon pod adresem www.groupon.pl, kupon w cenie 209 zł brutto („Kupon”), uprawniający do 
nabycia Zestawu Nowy Play Online na Kartę wraz z modemem Huawei E353U-2, zwany dalej 
„Zestawem”, w ramach Oferty Nowy Play Online na Kartę; okres, w  którym można dokonać zakupu 
Kuponu, może ulec przedłużeniu, maksymalnie do 28 listopada 2011 r. – w takim przypadku stosowna 
informacja zostanie zamieszczona na stronie groupon.pl; 
b) złożyć zamówienie na Zestaw poprzez sklep internetowy PLAY pod adresem sklep.play.pl 
(bezpośredni link pozwalający na realizację Kuponu zamieszczony jest na stronie pod adresem 
www.play.pl/groupon), w terminie od 22 listopada 2011 r. do 8 grudnia 2011 r.; złożenie zamówienia 
możliwe jest wyłącznie po wpisaniu widniejącego na Kuponie unikalnego kodu promocyjnego 
w formularzu zamówienia w sklepie internetowym PLAY. 
3. Liczba Kuponów uprawniających do nabycia Zestawu jest ograniczona do 500 sztuk. 
4. Jeden Kupon można wykorzystać wyłącznie w celu nabycia jednego Zestawu. 
5. Sklep internetowy PLAY pozwala na wykorzystanie jednego Kuponu w celu nabycia Zestawu 
w ramach jednego procesu składania zamówienia.  
6. Zamówienie zostanie zrealizowane nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. Klient nie ponosi kosztów 
przesyłki kurierskiej. 
7. W celu uniknięcia wątpliwości Operator wskazuje, że klient może odstąpić od umowy sprzedaży 
Zestawu na zasadach określonych w  Regulaminie zawierania umowy na odległość. 
8. W skład Zestawu wchodzi: 
a) Starter Play Online na Kartę o wartości 19 zł brutto, 
b) Modem Huawei E353U-2 w cenie 190 zł brutto, wraz z: 
i) gwarancją; 
ii) instrukcją; 
iii) pudełkiem; 
iv) informacją o bezpieczeństwie. 
9. Modem Huawei E353U-2 nie posiada blokady SIM-lock. 
10. Minimalna konfiguracja sprzętowa i obsługiwane systemy operacyjne zalecane przez producenta 
modemu Huawei E353U-2  to: 
a) System operacyjny: Windows XP z SP2/2000/Vista/7, MAC OS 10.3/10.4/10.5 oraz 10.6 
z zainstalowanymi najnowszymi dodatkami; 
b) 100 MB wolnej przestrzeni na twardym dysku; 
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c) Gniazdo USB; 
d) Minimum 128 MB RAM; 
e) Wyświetlacz o rozdzielczości minimum 900x600. 
 

 
Dodatkowe Informacje 
 

11. Niniejsza Oferta Promocyjna łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi chyba, że inne 
Oferty Promocyjne stanowią inaczej. 
12. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery 
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz Cenniku Oferty 
Nowy Play Online na Kartę. 
13. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej 
a postanowieniami Cennika Oferty Nowy Play Online na Kartę lub Regulaminu świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników postanowienia 
niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 
14. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, 
bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana warunków nie wpływa na prawa 
i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika. Informacja o zmianach w niniejszej 
Ofercie Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny 
sposób podana do wiadomości publicznej. 
15. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl. 


