REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX – PLAN GŁÓWNY (DLA
PRZENOSZĄCYCH NUMER) II
(dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 24 września 2020 roku

I.

JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ

1.

Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej, należy zawrzeć:
1.1.
jedną Umowę lub aneks do Umowy z taryfą FORMUŁA BIZBOX – plan główny na 24 miesiące (tzw. Okres Zastrzeżony) – z jedną kartą
SIM/USIM, tzw. Kartą do Internetu.
1.2.
co najmniej jedną Umowę w procesie przeniesienia numeru z taryfą SIM FORMUŁA BIZBOX na 12 lub 24 miesiące lub aneks do Umowy z
taryfą SIM FORMUŁA BIZBOX na 24 miesiące. W ramach tej Oferty Promocyjnej możesz mieć do 19 kart SIM/USIM, tzw. Kart do Telefonu.
W przypadku, gdy Abonent zawarł już jedną Umowę z taryfą SIM FORMUŁA BIZBOX, nie zawierając jednocześnie Umowy z taryfą FORMUŁA BIZBOX
– plan główny, zawarcie Umowy z taryfą FORMUŁA BIZBOX – plan główny jest także możliwe przy zawieraniu drugiej Umowy z taryfą SIM FORMUŁA
BIZBOX.
Z Oferty Promocyjnej może skorzystać wyłącznie przedsiębiorca (czyli osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadająca
osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo innym podmiotem,
który posiada REGON) przenoszący co najmniej 1 numer do P4.

2.

3.

II.

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ

1.

W tym punkcie prezentujemy:
1.1.
opłaty za Kartę do Internetu oraz usługi (tabela nr 1)
1.2.
opłaty za Kartę do Telefonu (tabela nr 2) – szczegóły wszystkich opłat za Kartę do Telefonu z urządzeniem znajdziesz w Regulaminie
Oferty Promocyjnej SIM FORMUŁA BIZBOX
1.3.
opłaty za Pakiety BIZBOX – jeden z nich wybierasz w ofercie z Kartą do Internetu i urządzeniem (tabela nr 3)
Tabela nr 1:

Opłaty za Kartę do Internetu i dodatkowe usługi - FORMUŁA BIZBOX – plan główny (dla przenoszących numer) – przez cały
Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony.
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Liczba aktywnych Kart do Telefonu
Abonament B naliczany od 1. pełnego
Okresu Rozliczeniowego

Opłata miesięczna za usługę
Nielimitowany Internet do biura

1A

2

3

29,99 zł
(36,89 zł z VAT)

49,99 zł
(61,49 zł z VAT)

79,99 zł
(98,39 zł z VAT)

Opcjonalna usługa

Dodatkowa, obowiązkowa usługa

10 zł
(12,30 zł z VAT)

0 zł

W ramach Oferty Promocyjnej, do momentu aktywacji pierwszej Karty do Telefonu, udzielany jest Rabat 100% na Abonament. Rabat jest udzielany do końca
Okresu Rozliczeniowego w którym nastąpiła aktywacji pierwszej Karty do Telefonu, ale nie dłużej niż przez pierwsze 6 pełnych Okresów Rozliczeniowych od
momentu zawarcia Umowy.
B Abonament uwzględnia dodatkowe rabaty: 5 zł (6,15 zł z VAT) za e-fakturę i terminowe płatności oraz rabat 5 zł (6,15 zł z VAT) za zgody marketingowe.
A

Tabela nr 2:

Opłaty za Kartę do Telefonu - SIM FORMUŁA BIZBOX – oferta bez telefonu na 12 lub 24 miesiące
KARTA DO TELEFONU – OFERTA BEZ TELEFONU

Abonament naliczany od 1. Okresu Rozliczeniowego za
każdą Kartę do Telefonu w przedziale

1.-3.

Okres Zobowiązania wynoszący 24 miesiące

0 zł

Okres Zobowiązania wynoszący 12 miesięcy

5 zł
(6,15 zł z VAT)

4.-8.

9.-19.

14,99 zł
(18,44 zł z VAT)
19,99 zł
(24,59 zł z VAT)

9,99 zł
(12,29 zł z VAT)
14,99 zł
(18,44 zł z VAT)
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Jeśli zdecydujesz się na ofertę SIM FORMUŁA BIZBOX (Karta do Telefonu) z urządzeniem, musisz skorzystać z Pakietu Smartfon dla Firm lub Pakietu VIP –
szczegóły tych pakietów oraz wysokość opłat opisuje Regulamin Oferty Promocyjnej SIM FORMUŁA BIZBOX.
Przykładowo:
Posiadasz 10 Kart do Telefonu. Od pierwszego miesiąca za pierwsze 3 karty opłata jest pobierana na Karcie do Internetu (79,99 zł netto), za kolejne od 4.
do 8. płacisz 14,99 zł netto za każdą kartę. Za 9. i 10. płacisz 9,99 zł netto (za każdą).
Tabela nr 3:

Opłaty za Pakiet BIZBOX w FORMULE BIZBOX – plan główny (dla przenoszących numer) – oferta na Kartę do Internetu
z urządzeniem (routerem/modemem)

TARYFA
Opłata miesięczna za Pakiet BIZBOX 10 zł
Opłata miesięczna za Pakiet BIZBOX 20 zł
Opłata miesięczna za Pakiet BIZBOX 30 zł
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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10 zł
(12,30 zł z VAT)
20 zł
(24,60 zł z VAT)
30 zł
(36,90 zł z VAT)

Jeżeli chcesz kupić urządzenie (router/modem) w promocyjnej cenie przy zawarciu Umowy dotyczącej Karty do Internetu, powinieneś łącznie:
a. zawrzeć Umowę w taryfie FORMUŁA BIZBOX – plan główny (dla przenoszących numer) na Okres Zastrzeżony wynoszący 24 miesiące;
b. wybrać usługę Nielimitowany Internet do biura;
c. wybrać jeden z Pakietów BIZBOX 10 zł/20 zł/30 zł.
Ceny urządzeń znajdziesz w Cenniku w Ofercie BIZNES BOX i BIZNES BOX PRO internet do biura.
Jeśli zrezygnujesz z Karty do Internetu Abonament na każdej Karcie do Telefonu będzie określany zgodnie z Regulaminem Oferty Promocyjnej SIM
FORMUŁA BIZBOX.
Opłata za pierwsze 3 Karty do Telefonu w grupie jest uwzględniona w ramach Abonamentu za Kartę do Internetu.
W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej opłata aktywacyjna za taryfę FORMUŁA BIZBOX – plan główny wynosi 0 zł.
Usługi Telekomunikacyjne na terytorium Polski możemy świadczyć z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej wybranych operatorów krajowych
lub wyłącznie w oparciu o własną sieć.

III.

SZCZEGÓŁY OFERTY PROMOCYJNEJ

1.

Usługa Nielimitowany Internet do biura.
1.1.
Usługa jest dostępna wyłącznie na Karcie do Internetu.
1.2.
Usługa nie działa wspólnie z usługą Internet do biura 2 GB.
1.3.
Usługa jest bezpłatna przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony.
1.4.
Usługa działa w Polsce – w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4 przy wykorzystaniu ustawień APN.
1.5.
W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym usługa będzie włączona do 25 godzin od aktywacji Twojego numeru telefonu (tzw. Numeru MSISDN). Do tego czasu nie płacisz za transmisję danych i korzystasz z limitu 300 MB. Kiedy go wykorzystasz, transmisja danych
nie będzie możliwa do czasu włączenia usługi.
1.6.
W danym Okresie Rozliczeniowym możesz korzystać z Nielimitowanego Internetu do biura. Jeśli przekroczysz 100 GB, P4 obniży prędkość
transmisji danych do końca danego Okresu Rozliczeniowego. Szacunkowa maksymalna prędkość wyniesie do 1 Mb/s dla danych pobieranych oraz do 384 kbit/s dla danych wysyłanych.
1.7.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci jak najlepszą jakość połączenia transmisji danych – czyli stabilność połączenia z siecią,
prędkość transmisji wysyłania i pobierania danych.
1.8.
Nie możesz wyłączyć usługi, ponieważ jest ona stałym elementem Oferty Promocyjnej.

2.

Pakiet BIZBOX
2.1.
Opłata abonamentowa za Pakiet BIZBOX podana jest w Tabeli nr 3 i jest pobierana od pierwszego Okresu Rozliczeniowego przez cały
Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony.
2.2.
Opłata abonamentowa za pierwszy niepełny Okres Rozliczeniowy jest naliczona proporcjonalnie do liczby dni pozostających do końca
pierwszego Okresu Rozliczeniowego.

IV.

DODATKOWY RABAT ZA AKTYWACJĘ E-FAKTURY I TERMINOWE PŁATNOŚCI ORAZ ZA WYRAŻENIE ZGÓD MARKETINGOWYCH

1.

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (tzw. e-faktura) i będziesz je opłacać w terminie, otrzymasz rabat na Abonament w wysokości 5 zł (6,15 zł brutto).
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2.
3.
4.

6.

Jeśli wyrazisz zgodę na prowadzenie przez P4 marketingu bezpośredniego produktów i usług P4 oraz innych podmiotów oraz wyrazisz zgodę na
przetwarzanie danych transmisyjnych, otrzymasz rabat na Abonament w wysokości 5 zł.
Marketing bezpośredni prowadzony jest przez P4 za pomocą: środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
i automatycznych systemów wywołujących.
Szczegółowe informacje o dodatkowym rabacie za aktywację e-faktury i terminowe płatności:
5.1.
Dodatkowy rabat na Abonament jest naliczany od kwoty Abonamentu zgodnie z Tabelą nr 1.
5.2.
Pierwszy rabat na Abonament w wysokości 5 zł (6,15 zł brutto) - otrzymasz za pierwszy pełny Okres Rozliczeniowy.
5.3.
Otrzymasz rabat w każdym Okresie Rozliczeniowym, jeśli spełnisz poniższe warunki:
a. masz aktywną e-fakturę oraz
b. będziesz płacić w terminie opłaty wynikające z Rachunku Telekomunikacyjnego za poprzedni Okres Rozliczeniowy, czyli najpóźniej
w ostatnim dniu płatności określonej w Rachunku Telekomunikacyjnym.
5.4.
Jeśli aktywujesz e-fakturę podczas trwania Umowy – ale co najmniej pięć dni przed końcem danego Okresu Rozliczeniowego – otrzymasz
dodatkowy rabat od kolejnego Okresu Rozliczeniowego.
5.5.
Jeżeli aktywujesz e-fakturę później niż piątego dnia przed końcem danego Okresu Rozliczeniowego, usługa zostanie włączona od razu, ale
rabat zostanie przyznany w drugim, kolejnym Okresie Rozliczeniowym.
5.6.
Jeśli w danym Okresie Rozliczeniowym zrezygnujesz z e-faktury, to od kolejnego Okresu Rozliczeniowego nie będziesz otrzymywać dodatkowego rabatu w wysokości 5 zł (6,15 zł brutto).
5.7.
Jeśli w danym Okresie Rozliczeniowym nie zapłacisz w terminie należności wynikającej z Rachunku Telekomunikacyjnego, stracisz dodatkowy rabat od kolejnego Okresu Rozliczeniowego. Dodatkowy rabat zostanie przyznany ponownie, jeżeli należność za kolejny Okres Rozliczeniowy zapłacisz w terminie – w takim przypadku otrzymasz dodatkowy rabat w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.
Szczegółowe informacje o dodatkowym rabacie za wyrażenie zgód marketingowych:
6.1.
Dodatkowy rabat na Abonament jest naliczany od kwoty Abonamentu zgodnie z Tabelą nr 1.
6.2.
Otrzymasz rabat w każdym Okresie Rozliczeniowym.
6.3.
Jeśli wyrazisz zgody marketingowe podczas trwania Umowy – ale co najmniej pięć dni przed końcem danego Okresu Rozliczeniowego –
otrzymasz dodatkowy rabat od kolejnego Okresu Rozliczeniowego.
6.4.
Jeżeli wyrazisz zgody marketingowe później niż piątego dnia przed końcem danego Okresu Rozliczeniowego, rabat zostanie przyznany
w drugim, kolejnym Okresie Rozliczeniowym.
6.5.
W każdej chwili możesz odwołać zgody marketingowe w następujący sposób: w Punkcie Sprzedaży P4 lub pod numerem *600 (Obsługa
Klienta Biznesowego)

V.

DODATKOWE INFORMACJE O OFERCIE PROMOCYJNEJ

1.
2.
3.
4.

Połączenia głosowe lub wideo mogą być automatycznie przerywane po upływie 2 godzin.
Połączenia z numerami specjalnymi, infolinii i audiotekstowe mogą być automatycznie przerywane po upływie 15 minut.
Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba że inne Oferty Promocyjne stanowią inaczej.
Aż do odwołania, w Okresie Zastrzeżonym Abonent nie może zwiększyć wartości swojego Abonamentu (w ramach wybranego czasu obowiązywania
Umowy) na warunkach określonych w Cenniku Oferty FORMUŁA BIZBOX – plan główny.
W Okresie Zastrzeżonym Abonent nie może zmniejszyć wartości swojego Abonamentu.
Abonament za taryfę FORMUŁA BIZBOX - plan główny w pierwszy niepełnym Okresie Rozliczeniowym nie jest naliczany.
W przypadku rozwiązania Umowy z winy Abonenta przed upływem Okresu Zastrzeżonego, opłata specjalna/kara umowna należna Operatorowi
nieprzekraczającą równowartości ulgi przyznanej Abonentowi będzie pomniejszana o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy
do dnia jej rozwiązania.
Po upływie Okresu Zastrzeżonego Umowa przekształca się w Umowę na czas nieokreślony, przy czym Abonent zachowuje wysokość kwoty Abonamentu oraz minuty, wiadomości SMS, MMS, pakiety na przesyłanie danych przyznane w wyniku uczestnictwa w Ofertach Promocyjnych.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie
nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana
na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery i nie zdefiniowane w niej, należy rozumieć zgodnie z ich
definicją zawartą w Cenniku Oferty FORMUŁA BIZBOX oraz Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik Oferty FORMUŁA BIZBOX, Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami dokumentów wskazanych powyżej, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
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.
Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl.
Nazwy Ofert Promocyjnych, które znajdziesz na Umowie są przedstawione w Tabeli nr 4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
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Tabela nr 4:

Nazwy Ofert Promocyjnych
OFERTA PROMOCYJNA
OFERTY Z URZĄDZENIEM

OFERTY BEZ URZĄDZENIA (TYLKO SIM)

FORMUŁA BIZBOX – plan główny (dla przenoszących numer) + WiFi 10 II
FORMUŁA BIZBOX – plan główny (dla przenoszących numer) + WiFi 20 II
FORMUŁA BIZBOX – plan główny (dla przenoszących numer) + WiFi 30 II

FORMUŁA BIXBOX – plan główny (dla
przenoszących numer) tylko SIM II
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