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Oferta Promocyjna  Gra WipEout 2048 w Play  
obowiązuje od 24 luty 2012r. do odwołania. 

 

 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
 
1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby, które od dnia 24 lutego 2012r. do 

odwołania zakupią zestaw składający się z mobilnej konsoli PlayStation VITA („konsola”) i Zestawu 
Startowego Play Online 9 zł w Ofercie Nowy Play Online na Kartę oraz spełnią jeden z warunków 
zapisanych w pkt. 4. 

2. Osoby,  o których mowa w pkt. 1 powyŜej otrzymają promocyjny kod za pomocą którego będą mogły 
Bezpłatnie pobrać na konsolę grę „WipEout 2048” („gra”). Sformułowanie „Bezpłatnie” oznacza, Ŝe osoby, o 
których mowa w pkt 1 powyŜej będą mogły pobrać i zainstalować grę na konsoli bez uiszczania opłaty 
wskazanej przez dostawcę gry na stronie PlayStation Store z zastrzeŜeniem pkt 3 poniŜej. 

3. Grę moŜna pobrać jedynie za pośrednictwem sieci WiFi, czyli z wyłączeniem Sieci Telekomunikacyjnej P4. 

4. W celu otrzymania promocyjnego kodu naleŜy spełnić jeden z wymienionych poniŜej warunków: 
 
a) Dokonać migracji z Zestawu Startowego Play Online 9 zł, który znajdował się w zestawie opisanym w 

pkt 1 niniejszego Regulaminu Promocji, na Ofertę Play Online z dowolnym Abonamentem  albo; 
b) Utrzymywać Okres waŜności połączeń Internetowych na Zestawie Startowym Play Online 9 zł  przez 

minimum trzy pierwsze miesiące, od pierwszego zainicjowanego połączenia. 
 
 

5. W celu pobrania gry naleŜy zalogować się na konto w PlayStation®Network, wyszukać grę i postępować 
zgodnie z wskazówkami.  
 

 

 
Dodatkowe informacje 
 
6. Kody promocyjne będą przekazywane przez P4 za pośrednictwem wiadomości przesyłanej na 

skrzynkę odbiorczą konsoli, Klientom, którzy spełnili jeden z dwóch warunków opisanych w pkt. 4 
niniejszej Oferty Promocyjnej. 

7. Kody promocyjne będą wysyłane raz w tygodniu.  
8. Kody moŜna wykorzystać do 31 sierpnia 2013r. 
9. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba Ŝe inne Oferty 

Promocyjne stanowią inaczej.   
10. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 

podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, Ŝe odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio 
nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie 
opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości 
publicznej. 

11. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z duŜej litery naleŜy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty Nowy Play Online na Kartę oraz 
Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników.  
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12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik 
Oferty Nowy Play Online na Kartę, Cenniku Oferty Play Online II,  Regulamin świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników. 

13. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a 
postanowieniami dokumentów wskazanych powyŜej postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej 
będą miały charakter nadrzędny. 

14. 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. 

15. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl. 
 


