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Regulamin Oferty Promocyjnej  
„Sprawdź i Kup Internet na Rok II z modemem Huawei E3131” 
Obowiązuje od 9 maja 2012 r. do odwołania 
 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Sprawdź i Kup Zestaw Internet 
na Rok II z modemem Huawei E3131” 
 
1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej należy w okresie od 9 maja 2012 r.  do odwołania: 
a) dokonać Udostępnienia danych w Punkcie Sprzedaży P4 (czynność Użytkownika polegająca na 
przekazaniu w Punkcie Sprzedaży P4 lub w inny dopuszczony przez P4 sposób prawidłowo wypełnionej 
Karty Udostępnienia Danych); 
b) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków i regulaminu niniejszej Oferty 
Promocyjnej; 
c) zakupić Zestaw Startowy wraz z Modemem i Kartą Zdrapką, zwany dalej „Zestaw Internet na Rok II” 
w ramach Oferty Nowy Play Online na Kartę w promocyjnej cenie 399 zł brutto. 
 

2. W skład Zestawu Internet na Rok II wchodzi: 
a) Zestaw Startowy w cenie 19 zł brutto. 
b) Modem Huawei E3131 w cenie 110 zł brutto, wraz z: 
i. gwarancją, 
ii. instrukcją, 
iii. pudełkiem, 
iv. kablem USB; 
c) Karta Zdrapka o wartości 301 zł brutto w cenie 270 zł brutto 
 

3. Minimalna konfiguracja sprzętowa i obsługiwane systemy operacyjne zalecane przez producenta 
modemu Huawei E3131 to: 
i. System operacyjny: Windows 2000 (z service pack 4) / XP (z service pack 2) / Vista, Mac OS 10.4 / 
10.5 z najnowszymi dodatkami; 
ii. 100MB wolnej przestrzeni na twardym dysku, 
iii. Gniazdo USB, 
iv. Minimum 128 MB pamięci RAM, 
v. Wyświetlacz o rozdzielczości minimum 800x600. 
 
 

4. Otrzymana Karta Zdrapka umożliwia zwiększenie liczby jednostek rozliczeniowych przypisanych do 
Zestawu Startowego, o 30 GB rozliczane co 300 KB. Dodatkowo, Doładowanie z wykorzystaniem Karty 
Zdrapki, o której mowa w pkt 2 lit c) niniejszego regulaminu przedłuża Okres ważności połączeń 
wychodzących i Okres Ważności konta Użytkownika o 365 dni kalendarzowych. 
 

5. Zasięg działania Zestawu Internet na Rok II jest ograniczony geograficznie. Zakup powinien zostać 
poprzedzony sprawdzeniem dostępności usług świadczonych w ramach Oferty Nowy Play Online na 
Kartę w danej lokalizacji, na mapie zasięgu dostępnej na stronie http://internet.play.pl/maps/map. 
Należy brać pod uwagę wyłącznie zasięg prezentowany dla lokalizacji po wybraniu sekcji „Play Online – 
internet mobilny”. 
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Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Sprawdź i Kup Zestaw Internet na Rok II”. 
 
6. W ramach Oferty Promocyjnej „Sprawdź i Kup Zestaw Internet na Rok II” Użytkownik 
z zastrzeżeniem pkt. 8 poniżej, może w ciągu pierwszych siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty 
zakupu zestawu startowego Nowy Play Online na Kartę, odstąpić od umowy sprzedaży Modemu i Karty 
Zdrapki. 
 

7. Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży Modemu i Karty Zdrapki w trybie wskazanym 
powyżej, o ile spełni łącznie następujące warunki: 
a) odda zakupiony w ramach Zestawu Internet na Rok II Modem, wraz z wszystkimi elementami 
przekazanymi w chwili jego zakupu w stanie nieuszkodzonym, zgodnie z opisem wskazanym 
w pkt. 2 lit. b) powyżej ; 
b) odda zakupioną w ramach Zestawu Internet na Rok II Kartę Zdrapkę w stanie nieuszkodzonym 
w nienaruszonym opakowaniu, nie wykazującą oznak użycia, z w pełni zasłoniętym ścieralną 
substancją kodem, umożliwiającym zwiększenie wartości konta; 
c) okaże dowód zakupu Zestawu Internet na Rok II (paragon lub faktura); 
 

8. Czynności, o których mowa w pkt. 8 powyżej Użytkownik dokonuje w Punkcie Sprzedaży P4, 
w którym zakupił Zestaw Internet na Rok II. 
 

9. W przypadku gdy Użytkownik odstąpi od umowy sprzedaży Modemu i Karty Zdrapki w terminie 
określonym w pkt. 7 powyżej, kwota uiszczona przez Użytkownika, tytułem ceny, zostanie zwrócona 
Użytkownikowi, po pomniejszeniu jej o kwotę 50 zł stanowiącą zryczałtowane wynagrodzenie Punktu 
Sprzedaży P4 z tytułu korzystania przez Użytkownika z Modemu. 
 

10. Punkt Sprzedaży P4 dokona rozliczenia ceny sprzedaży Modemu i Karty Zdrapki najpóźniej w dniu 
ostatecznego rozliczenia się z Użytkownikiem w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży Modemu 
i Karty Zdrapki, o której mowa w pkt 7 powyżej. 
 

11. Użytkownik nie będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży Modemu i Karty Zdrapki w przypadku: 
a) mechanicznego uszkodzenia Modemu (w szczególności: obicie, zarysowanie, pęknięcie, zalanie); 
b) uszkodzenia lub wadliwego działania Modemu spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem, 
niezgodnym z instrukcją obsługi; 
c) zniszczenia obudowy Modemu (w szczególności: zabrudzenie długopisem, farbą lub innym płynem, 
usunięcia znaków firmowych producenta lub numerów seryjnych); 
d) stwierdzenia braków w dokumentacji (brak instrukcji lub/i gwarancji); 
e) stwierdzenia braku jakiegokolwiek z elementów Modemu; 
f) uszkodzeń, naruszeń lub wad innych niż wskazane w pkt. a) – e) powyżej, powodujące 
nieprawidłowe działanie Modemu, nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem P4 lub producenta 
Modemu; 
g) mechanicznego uszkodzenia Karty Zdrapki lub jej opakowania (zerwanie opakowania Karty Zdrapki, 
pogięcie, zarysowanie, zalanie Karty Zdrapki, zabrudzenie długopisem, farbą lub inną substancją); 
h) częściowego lub pełnego naruszenia substancji ścieralnej pokrywającej kod na Karcie Zdrapce. 
 

12. Odstąpienie przez Użytkownika od umowy sprzedaży Modemu i Kartki Zdrapki, skutkuje tym, 
iż w przypadku ponownego zakupu Zestawu Internet na Rok II przez Użytkownika, Użytkownikowi nie 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Modemu i Karty Zdrapki. 
 

13. Zestaw Startowy nie podlega zwrotowi. 
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14. W okresie, o którym mowa w pkt. 7 powyżej Użytkownik nie może przenieść swoich praw 
i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot. 
 

Dodatkowe informacje. 
 
15. Niniejsza Oferta Promocyjna łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi chyba, że inne Oferty 
Promocyjne stanowią inaczej. 
 

16. 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. 
 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio 
Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla 
Użytkowników oraz Cennik Oferty Nowy Play Online na Kartę. 
 

18. 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. 
 

19. 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. 
 

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

 


