Oferta Promocyjna usługi
„Przychodzący SMS/MMS specjalny”
obowiązuje od 10 czerwca 2009 r. do odwołania1

§ 1 Informacje ogólne
1. Niniejsza Oferta Promocyjna usługi „Przychodzący SMS/MMS specjalny” zwana
dalej „Ofertą Promocyjną” jest przeznaczona dla Abonentów, Abonentów Play Mix,
Abonentów Nowy Mix w Play, Abonentów Mix, Abonentów Mix II i UŜytkowników
Sieci Telekomunikacyjnej P4 zwanych dalej łącznie „uŜytkownikami”, z
zastrzeŜeniem pkt 2 poniŜej oraz § 2 ust. 3 niniejszej Oferty Promocyjnej.
2. Niniejsza Oferta Promocyjna nie dotyczy Usługi Telekomunikacyjnej dostępu do
internetu świadczonej przez P4 (Oferta Play Online, Oferta Play Online na Kartę).

§ 2 Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej
1. Korzystając z niniejszej Oferty Promocyjnej uŜytkownik moŜe uruchomić usługę
„Przychodzący SMS/MMS specjalny” (zwaną dalej Prenumeratą), która umoŜliwia
prenumeratę treści określonych w opisie danej Prenumeraty. Treści UŜytkownik
będzie otrzymywał z określoną częstotliwością do czasu dezaktywacji Prenumeraty
lub jej zakończenia.
2. Treści będą przekazywane na Telefon UŜytkownika za pośrednictwem wiadomości
SMS lub MMS (zwanej dalej Przychodzącym SMS-em/MMS-em specjalnym), które,
zgodnie z z opisem Prenumeraty same w sobie będą zawierały treści zamówione
przez uŜytkownika lub link wap, za pomocą którego będzie moŜna uzyskać dostęp
do zamówionych treści. Naliczenie opłaty za przesłaną wiadomość SMS lub MMS
nastąpi po doręczeniu wiadomości na Telefon uŜytkownika. W przypadku
wiadomości zawierających link wap pobierana jest dodatkowo opłata za transmisję
danych zgodnie z cennikiem oferty, z której korzysta uŜytkownik.
3. W przypadku Oferty Play domowy nie naleŜy zamawiać Prenumerat z linkiem wap
lub wiadomościami MMS, poniewaŜ format wiadomości MMS oraz transmisja danych
nie są świadczone w Ofercie Play domowy.
4. Aktywacja Prenumeraty następuje poprzez wysłanie przez UŜytkownika pod numer
wybranej Prenumeraty wiadomości SMS składającej się z dwóch elementów
oddzielonych spacją. Pierwszy element to komenda „START”, a drugi nazwa
Prenumeraty w ramach, której będą dostarczane Przychodzące SMS-y/MMS-y
specjalne z treścią właściwą dla danej Prenumeraty.
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5. MoŜliwe są równieŜ inne sposoby aktywacji Prenumeraty. W przypadku
występowania, inne sposoby aktywacji będą znajdowały się w informacjach
dotyczących danej Prenumeraty.
6. UŜytkownik moŜe uruchomić dowolną ilość Prenumerat.
7. Aktywacja Prenumeraty nie jest moŜliwe w roamingu międzynarodowym.
8. Opłata za wysłanie SMS-a aktywującego Prenumeratę jest równa opłacie za SMS
standardowy wewnątrz Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zgodna z cennikiem oferty, z
której korzysta UŜytkownik.
9. Po dokonaniu przez UŜytkownika aktywacji Prenumeraty, uŜytkownik będzie
otrzymywał przychodzące SMS-y /MMS-y specjalne z treścią odpowiednią dla danej
Prenumeraty z numeru na jakim uruchomiona jest Prenumerata.
10. Wysokość opłaty za pojedynczy Przychodzący SMS-y/MMS-y specjalny,
dostarczony na Telefon uŜytkownika w ramach Prenumeraty w zaleŜności od
numeru na jakim uruchomiona została Prenumerata, określona jest w Tabeli nr 1
poniŜej:
Tabela nr 1:
Zakresy oraz opłaty za dostarczane Przychodzące SMS-y/MMS-y specjalne z numerów specjalnych
cena brutto za
Numer
cena netto za doręczenie
doręczenie
(x oznacza dowolny ciąg cyfr
Przychodzącego SMSPrzychodzącego
- łącznie maksymalnie 6)
a/MMS-a specjalnego
SMS-a/MMS-a
specjalnego

510x
520x
530x
540x
550x
560x
570x
580x
590x
601x
602x
603x
604x
605x
606x
607x
608x
609x
610x
611x
612x

0,10 zł
0,20 zł
0,30 zł
0,40 zł
0,50 zł
0,60 zł
0,70 zł
0,80 zł
0,90 zł
1,00 zł
2,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
5,00 zł
6,00 zł
7,00 zł
8,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
11,00 zł
12,00 zł

0,12 zł
0,24 zł
0,37 zł
0,49 zł
0,61 zł
0,73 zł
0,86 zł
0,98 zł
1,10 zł
1,22 zł
2,44 zł
3,66 zł
4,88 zł
6,10 zł
7,32 zł
8,54 zł
9,76 zł
10,98 zł
12,20 zł
13,42 zł
14,64 zł
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613x
614x
615x
616x
617x
618x
619x
620x
621x
622x
623x
624x
625x

13,00 zł
14,00 zł
15,00 zł
16,00 zł
17,00 zł
18,00 zł
19,00 zł
20,00 zł
21,00 zł
22,00 zł
23,00 zł
24,00 zł
25,00 zł

15,86 zł
17,08 zł
18,30 zł
19,52 zł
20,74 zł
21,96 zł
23,18 zł
24,40 zł
25,62 zł
26,84 zł
28,06 zł
29,28 zł
30,50 zł

11. Opłaty za Przychodzące SMS-y/MMS-y specjalne zawierające treści, zamówione
przez uŜytkownika w ramach Prenumeraty, które nie zostaną doręczone na Telefon
uŜytkownika nie będą naliczane.
12. W przypadku blokady połączeń wychodzących lub braku środków na koncie,
doręczanie Przychodzącego SMS-a/MMS-a specjalnego w ramach uruchomionej
Prenumeraty zostanie zawieszone. Prenumerata moŜe być w stanie zawieszenia
przez okres 14 dni od dnia dostarczenia ostatniego Przychodzącego SMS-a/MMSa specjalnego w ramach danej Prenumeraty, po tym okresie Prenumerata zostanie
automatycznie dezaktywowana.
13. UŜytkownik moŜe dezaktywować Prenumeratę poprzez wysłanie wiadomości SMS
na numer pod którym nastąpiło uruchomienie Prenumeraty lub na numer, z którego
przychodziła dana Prenumerata o treści składającej się z dwóch elementów
oddzielonych spacją. Pierwszy element stanowi komenda „STOP”, a drugi nazwa
danej Prenumeraty.
14. Dezaktywacja Prenumeraty nie jest moŜliwa w roamingu międzynarodowym.
15. Opłata za wysłanie SMS-a dezaktywującego Prenumeratę jest równa opłacie za
SMS standardowy wewnątrz Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zgodna z cennikiem
oferty, z której korzysta UŜytkownik.
16. Po dezaktywacji Prenumeraty, uŜytkownik moŜe uruchomić ją ponownie na
zasadach opisanych w pkt 2 niniejszej Oferty Promocyjnej.
17. UŜytkownik ma moŜliwość dezaktywacji wszystkich Prenumerat, które uruchomił
wysyłając wiadomość SMS o treści KONIEC pod numer 6000. Zwrotnie uŜytkownik
otrzyma bezpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem wyłączenia wszystkich
Prenumerat.
18. UŜytkownik ma moŜliwość sprawdzenia, jakie Prenumeraty ma uruchomione,
wysyłając wiadomość o treści LISTA na numer 6000.
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19. Opłata za wysłanie SMS-a pod numer 6000 jest równa opłacie za SMS
standardowy wewnątrz Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zgodna z cennikiem oferty, z
której korzysta UŜytkownik.

1.

§ 3 Dodatkowe informacje
UŜytkownik, który aktywował Prenumeratę, a następnie korzysta z Usług
Telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym będzie otrzymywał
Prenumeratę.

2.

Opłaty za dostarczane wiadomości w roamingu międzynarodowym są identyczne
jak w Tabeli nr 1 niniejszej Oferty Promocyjnej.

3.

Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystanie z innych
ofert promocyjnych dostępnych w Ofercie Play.

4.

Operator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany Oferty Promocyjnej
usługi „Przychodzący SMS/MMS specjalny” w kaŜdym czasie bez podawania
przyczyny.

5.

Informacja o odwołaniu lub zmianie niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie
opublikowana na www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości
publicznej.

6.

Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia kaŜdej Prenumeraty ze skutkiem
natychmiastowym.

7.

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

8.

Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą
literą naleŜy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w:
a. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Abonentów;
b. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Abonentów Play Mix;
c. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Abonentów Nowy Mix w Play;
d. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Abonentów Mix;
e. Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Abonentów Mix II;
f. Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
UŜytkowników.

9. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej
a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 8 powyŜej, postanowienia
niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
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