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Regulamin Oferty Promocyjnej  
Sprawdź i Kup w Play Online na Kartę z modemem  
Obowiązuje od 23.08.2010r do odwołania 
 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Sprawdź i Kup w Play Online na 
Kartę z modemem 
 
1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby, które w okresie od 23 sierpnia 2010 r. do 

odwołania zawrą z P4 w Punkcie SprzedaŜy P4 Umowę na czas określony 24 m-ce (Okres 
ZastrzeŜony) w ramach Oferty Play Online na Kartę z modemem. 

 
Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej Sprawdź i Kup w Play Online na Kartę z 
modemem 
 
2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent Play Online na Kartę z modemem (zwany dalej 

„abonentem”), z zastrzeŜeniem pkt. 3 oraz 6 niniejszej Oferty Promocyjnej, moŜe w ciągu 
pierwszych siedmiu dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy w ramach Oferty Play Online na 
Kartę z modemem rozwiązać ją bez obowiązku zapłaty opłaty specjalnej/kary umownej. 

 
3. Abonent moŜe rozwiązać Umowę w trybie wskazanym powyŜej o ile spełni następujące warunki: 

3.1. odda zakupiony w ramach Oferty Modem wraz z wszystkimi elementami przekazanymi w 
chwili jego zakupu w stanie nieuszkodzonym, zgodnie z opisem wskazanym w Cenniku 
Modemów w Ofercie Play Online na Kartę z modemem; 

3.2. okaŜe dowód zakupu Modemu (paragon lub faktura); 
3.3. odda otrzymaną w ramach wybranej przez siebie Oferty Play Online Kartę SIM/USIM w stanie 

nieuszkodzonym; 
3.4. złoŜy pisemne oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, osobiście w Punkcie SprzedaŜy P4. 
 

4. Czynności, o których mowa w pkt. 3 powyŜej abonent dokonuje w Punkcie SprzedaŜy P4, w którym 
zawarł Umowę. 

 
5. Dodatkowo w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej abonent otrzymuje pakiet 50 MB przy aktywacji 

Karty SIM/USIM, które moŜe wykorzystać w ciągu 10 dni na testowanie Usług Telekomunikacyjnych 
oferowanych w ramach Oferty Play Online na Kartę z modemem. 

 
6. JeŜeli w terminie określonym w pkt 2 niniejszej Oferty Promocyjnej abonent doładuje swoje konto i 

zdecyduje się na rozwiązanie Umowy zgodnie z pkt 2 niniejszej Oferty Promocyjnej, 
niewykorzystany Pakiet Złotówek nie zostanie mu zwrócony.   
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7. W przypadku rozwiązania Umowy w terminie określonym w pkt 2 niniejszej Oferty Promocyjnej, , 
opłata za Modem uiszczona przez abonenta zostanie zwrócona Abonentowi. 

 
8. W przypadku zwrotu Modemu, Punkt SprzedaŜy P4 dokona rozliczenia opłaty za Modem najpóźniej 

w dniu ostatecznego rozliczenia się z abonentem w związku z rozwiązaniem Umowy, o której mowa 
w pkt 2 powyŜej. Opłata aktywacyjna uiszczona przez abonenta nie podlega zwrotowi. 

 
9. Operator będzie uprawniony do odmowy przyjęcia Modemu zwracanego przez abonenta, a tym 

samym do odmowy rozwiązania Umowy w przypadku: 
9.1. mechanicznego uszkodzenia Modemu (w szczególności: obicie, zarysowanie, pęknięcie, 

zalanie); 
9.2. uszkodzenia lub wadliwego działania Modemu spowodowanego niewłaściwym uŜytkowaniem, 

niezgodnym z instrukcją obsługi; 
9.3. zniszczenia obudowy Modemu (w szczególności: zabrudzenie długopisem, farbą lub innym 

płynem, usunięcia znaków firmowych producenta lub numerów seryjnych); 
9.4. stwierdzenia braku w dokumentacji (brak instrukcji lub/i gwarancji); 
9.5. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z elementu Modemu; 
9.6. uszkodzeń, naruszeń lub wad innych niŜ wskazane w pkt. 9.1. – 9.5. powyŜej, powodujące 

nieprawidłowe działanie Modemu, nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem P4 lub 
producenta Modemu. 

 
10. W przypadku ponownego zawarcia Umowy przez abonenta w ramach Oferty Play Online 2GB, 

Oferty Play Online 5 GB, Oferty Play Online 10 GB lub Oferty Play Online na Kartę z modemem w 
trakcie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej, abonentowi nie przysługuje uprawnienie do 
zwrotu Modemu i rozwiązania Umowy zgodnie z ofertami typu „Sprawdź i Kup”. 

 
11. W okresie, o którym mowa w pkt. 2 powyŜej abonent nie moŜe przenieść swoich praw i obowiązków 

wynikających z Umowy na inny podmiot. 

 
 
 

PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU ZASTRZEśONE 

 


