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Regulamin Oferty Promocyjnej „Pakiety Play Online w telefonie” 
dla Ofert Play Mixtura oraz Play Fresh 
obowiązuje od 9 lutego 2010 r. do odwołania 

 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
 
1. Oferta Promocyjna „Pakiety Play Online w telefonie” skierowana jest do Abonentów Mix II korzystających z 

Oferty Play Mixtura oraz UŜytkowników Oferty Play Fresh. 
2. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej, naleŜy w okresie od 9 lutego 2010 r. do odwołania, aktywować 

Pakiet Play Online w telefonie, zwany dalej „Pakietem” na zasadach opisanych poniŜej. 
 

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej  
 
3. Abonent oraz UŜytkownik moŜe aktywować po jednym z poniŜszych Pakietów: 
 

a. Pakiet Play Online w telefonie 100 MB za 5 PLN 
b. Pakiet Play Online w telefonie 500 MB za 15 PLN 
c. Pakiet Play Online w telefonie 1 GB za 25 PLN 

 
4. Transfer danych w ramach Pakietu jest rozliczany co 100 kB – jednostki są pobierane z pakietu przy kaŜdej 

rozpoczętej transmisji 100 kB. 
5. Pakiety mogą być wykorzystywane do pobierania danych w strefie taniego Internetu w sieci Play zgodnie z 

pkt 15 i pkt 16 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

6. Pakiet jest waŜny 30 dni od dnia aktywacji. 
7. W przypadku Oferty Play Fresh jednostki przyznane w ramach Pakietu są wykorzystywane w pierwszej 

kolejności przed jednostkami z Pakietu Internet.  
8. Abonent Mix II oraz UŜytkownik Oferty Play Fresh moŜe mieć aktywny tylko jeden Pakiet z kaŜdego rodzaju 

wskazanych w pkt 3 niniejszej Oferty Promocyjnej, w tym samym czasie. 
9. Aby sprawdzić stan środków w ramach wszystkich aktywnych Pakietów Play Online w telefonie naleŜy wybrać 

na klawiaturze telefonu i zatwierdzić kod *111#, następnie kolejno wejść w: 
a. Stan konta / Konto, 
b. Promocyjne MB, 
c. Pakiet Play Online w telefonie. 

10. Niewykorzystane w ciągu 30 dni od dnia aktywacji  Pakietu jednostki przepadają. 
11. Po wykorzystaniu Pakietu opłata za transfer danych w strefie taniego Internetu w Play jest naliczana 

odpowiednio zgodnie z Cennikiem Oferty Play Mixtura albo Cennikiem Oferty Play Fresh,  
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Aktywowanie Pakietów Play Online w telefonie 
 
12. Aby aktywować Pakiet naleŜy wykonać jedną z następujących czynności: 
 

a.   wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod: 
 

Pakiety Play Online w telefonie Aktywacja 
100 MB *111*67*1# 

500 MB *111*52*1# 

1 GB *111*53*1# 

 
b. zalogować się na naszej stronie Internetowej www.mojplaymobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w 

zakładce Usługi. 
 
13. Aktywacja Pakietu następuje, pomiędzy godziną 00:00 a 01.00, następnego dnia po dniu, w którym nastąpiła 

dyspozycja aktywacji.  
 

Korzystanie z Pakietów Play Online w telefonie 
 
14. Pakiety mogą być wykorzystywane tylko w strefie taniego Internetu w Play. 
15. Strefa taniego Internetu to strefa, w której P4 świadczy usługi telekomunikacyjne w oparciu o własną 

infrastrukturę dostępową z wyłączeniem infrastruktury innych Operatorów Krajowych. 
16. Poza strefą taniego Internetu za korzystanie z Internetu jest naliczana stawka zgodna odpowiednio z Cennikiem 

Oferty Play Mixtura lub Cennikiem Oferty Play Fresh. 
17. W celu sprawdzenia, czy w danym momencie Abonent Mix II lub UŜytkownik znajduje się w strefie taniego 

Internetu Play czy poza strefą naleŜy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *140#. 
18. Abonent Mix II oraz UŜytkownik Oferty Play Fresh moŜe zablokować transfer danych poza strefą taniego 

Internetu. Blokada powoduje brak moŜliwości korzystania z WAP-u oraz wysyłania i odbierania MMS.  
19. Aby zablokować transfer poza strefą taniego Internetu naleŜy:  
 

a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*51*1#; 
b. wejść na serwis na stronie www.mojplaymobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi. 

 
20. Abonent Mix II oraz UŜytkownik Oferty Play Fresh moŜe odblokować transfer danych poza strefą taniego 

Internetu dla Internetu, WAP-u oraz MMS. W tym celu naleŜy:  
 

a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*51*2#; 
b. wejść na serwis na stronie www.mojplaymobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi. 

 
21. Zablokowanie lub odblokowanie transferu danych poza strefą taniego Internetu następuje w ciągu 24 godzin od 

złoŜenia dyspozycji zgodnie z pkt 19 lub 20 niniejszej Oferty Promocyjnej. 
22. Aby sprawdzić czy transfer danych poza strefą taniego Internetu został zablokowany lub odblokowany naleŜy 

wykonać jedną z poniŜszych czynności: 
 

a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*51*3#; 
b. wejść na serwis na stronie www.mojplaymobile.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi. 
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23. JeŜeli Abonent Mix II oraz UŜytkownik Oferty Play Fresh nawiąŜe połączenie transferu danych poza strefą 
taniego Internetu oraz nie ma włączonej blokady o której mowa w pkt 18, wówczas zostanie naliczana opłata za 
transfer danych zgodna odpowiednio z Cennikiem Oferty Play Mixtura lub Cennikiem Oferty Play Fresh. 

 

Dodatkowe informacje 
 
24. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych 

w Ofercie Play Mixtura oraz Play Fresh. 
25. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Oferty Promocyjnej „Pakiety Play Online w telefonie” 

w kaŜdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana lub odwołanie warunków nie wpływa 
na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta Mix II lub UŜytkownika Oferty Play Fresh. Informacja o 
zmianie lub odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na www.playmobile.pl lub w inny 
sposób podana do wiadomości publicznej. 

26. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie Internetowej www.playmobile.pl. 
27. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z duŜej litery naleŜy rozumieć 

zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 
sp. z o.o. dla Abonentów Mix II, Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
UŜytkowników, Cenniku Oferty Play Mixtura lub Cenniku Oferty Play Fresh.  

28. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a dokumentami 
wskazanymi w pkt 27 powyŜej postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

29. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną mają zastosowanie postanowienia dokumentów 
wskazanych w pkt 27 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

30. 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.  


