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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „CYKLICZNA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
MASTERCARD” (ZWANEJ DALEJ „OFERTA PROMOCYJNA” )  
ważny od 30.11.2016r. 

I. KTO I JAK MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 

 
1. Każdy, kto korzysta z oferty: FORMUŁA RODZINA, FORMUŁA DUET, FORMUŁA SOLO, Internet PRO, Internet, Play Internet, Play Internet 

PRO, FORMUŁA RODZINA SMARTFON UNLIMITED, FORMUŁA RODZINA UNLIMITED, FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED, FORMUŁA UN-

LIMITED i jednocześnie aktywuje Cykliczną Płatność Kartą Mastercard jako metodę płatności  za świadczone przez P4 usługi telekomunika-

cyjne.  

II.  INFORMACJE O OFERCIE PROMOCYJNEJ 

 
1. W ramach  Oferty Promocyjnej otrzymujesz rabat na abonament za świadczone przez P4 usługi telekomunikacyjne w wysokości 5 zł miesięcznie 

przez okres maksymalnie 6 miesięcy. W przypadku ofert rodzinnych rabat 5 zł zostanie przyznany na karcie do Internetu. 

2. Warunkiem otrzymania rabatu w danym okresie rozliczeniowym w ramach Oferty Promocyjnej jest :  

- aktywna przez cały okres metoda płatności Cykliczna Płatność Kartą na karcie Mastercard, oraz 

- zapewnienie środków na karcie oraz ustawienie odpowiednich limitów dla transakcji internetowych dla dokonania skutecznej cyklicznej płat-

ności kartą Mastercard  w dniu terminu każdej z płatności w okresie obowiązywania Ofert Promocyjnej  
-  wystawienie rachunku telekomunikacyjnego P4   

3. Pierwszy rabat na abonament otrzymasz za pierwszy pełen okres rozliczeniowy następujący po zawarciu umowy o świadczenie usług teleko-

munikacyjnych lub aneksu  umowy  i aktywowaniu Cyklicznej Płatności Kartą Mastercard nie później niż  jeden dzień przed końcem okresu 

rozliczeniowego, w którym zawarto umowę lub aneks do takiej umowy .  

4. Jeżeli Cykliczną Płatność Kartą Mastercard aktywujesz  później niż  jeden dzień przed końcem okresu rozliczeniowego w takim przypadku rabat 

zostanie przyznany za kolejny,  po dokonaniu aktywacji, okres rozliczeniowy. 

5. Cykliczną Płatność Kartą Mastercard możesz aktywować: 

- podczas opłacania faktury kartą, przez e-awizo lub w serwisie Play24 (www.24.play.pl) 

- niezależnie od płatności za fakturę, w zakładce ”Usługi finansowe” w serwisie Play24  

(więcej informacji na temat Cyklicznej Płatności Kartą na http://www.play.pl/pomoc/abonament/faktury-i-platnosci/metody-platnosci/cy-

kliczna-platnosc-karta/index.html). 

6. Jeżeli płatność  wynikająca z rozliczenia danego okresu rozliczeniowego  jest niższa  niż 5 zł,  to rabat jest udzielany w wysokości tej opłaty. 

7. Utracisz prawo do rabatu 5 zł od kolejnego okresu rozliczeniowego, jeżeli w czasie trwania okresu promocyjnego:  

a)  zmienisz kartę Mastercard aktywną w usłudze  Cyklicznej Płatności Kartą na kartę wydaną przez inną organizację płatniczą 

b) więcej niż jedna płatność za Rachunek telekomunikacyjny nie będzie pobrana w ramach usługi Cykliczna Płatność Kartą z przyczyn nie leżą-

cych po stronie P4,    

c) zrezygnujesz z Cyklicznej Płatności Kartą 

8. Rabat przyznawany jest jednorazowo i nie ma możliwości ponownego skorzystania z oferty promocyjnej. Oznacza to, że  jeżeli utracisz 

rabat, to w kolejnym okresie rozliczeniowym, pomimo spełnienia warunków określonych w punkcie 2, nie zostanie on przyznany ponownie. 

 

 
IV. DODATKOWE INFORMACJE 

 
1. P4 zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie 

na prawa i obowiązki uprzednio przez Ciebie nabyte. Informacja o odwołaniu Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie interneto-

wej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik Ofert FORMUŁA RODZINA, FORMUŁA 

DUET, FORMUŁA SOLO, Internet PRO, Internet, Play Internet, Play Internet PRO, FORMUŁA RODZINA SMARTFON UNLIMITED, FORMUŁA 

RODZINA UNLIMITED, FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED, FORMUŁA UNLIMITED i Regulamin świadczenia Usług telekomunikacyjnych . 

3. Wszystkie ceny w Regulaminie zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 

4. Aktywując Cykliczna Płatność Karta Mastercard w okresie objętym Promocją, wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu Oferty 

Promocyjnej. 

5. Niniejszy Regulamin  jest dostępny na stronach internetowych www.play.pl 

http://www.play.pl/pomoc/abonament/faktury-i-platnosci/metody-platnosci/cykliczna-platnosc-karta/index.html
http://www.play.pl/pomoc/abonament/faktury-i-platnosci/metody-platnosci/cykliczna-platnosc-karta/index.html

