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Regulamin Oferty Promocyjnej  
„Nowy RePlay Online” 
Obowiązuje od 18.09.2012 do odwołania 
Zmieniony dn. 01.05.2014 r. 
 

I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 
1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla Abonentów, którzy w okresie jej 

obowiązywania zawrą z P4 aneks do Umowy, który przedłuży okres obowiązywania Umowy 
o kolejne 12, 18 lub 24 miesiące (Okres Zastrzeżony) z zastrzeżeniem pkt VII ust. 1 i 2 
niniejszego regulaminu, na zasadach i warunkach opisanych poniżej w ramach Oferty Nowy Play 
Online z jedną z następujących taryf: 

 Nowy Play Online 4 GB;  

 Nowy Play Online 10 GB;  

 Nowy Play Online 15 GB lub  

 Nowy Play Online 20 GB.  
2. Z niniejszej Oferty Promocyjnej może skorzystać Abonent, który na dzień zawarcia aneksu do 

Umowy, uregulował wszystkie wymagalne należności wobec P4 wynikające z Rachunków 
Telekomunikacyjnych oraz otrzymał zgodę P4 na skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej. 

3. Abonentowi, który na warunkach niniejszej Oferty Promocyjnej zawrze aneks do Umowy, 
przedłużający okres jej obowiązywania przysługuje prawo do zakupu Modemu po specjalnej 
cenie określonej w Cenniku Modemów w Ofercie Nowy RePlay Online. 

 

II. Promocyjne warunki 
1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent otrzymuje: 

a) rabat na Abonament w wysokości 10 PLN przyznawany przez cały Okres Zastrzeżony oraz 
po przekształceniu się Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony na zasadach 
opisanych w pkt III niniejszego regulaminu; 

b) rabat na Abonament w wysokości 10 PLN w przypadku wyrażenia przez Abonenta zgody 
na wystawianie i otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (e-Faktura), naliczany 
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt IV niniejszego regulaminu; 

c)  możliwość Bezpłatnego korzystania na zasadach opisanych w pkt V niniejszego 
regulaminu z usługi „Pakiet Społecznościowy”, przez cały Okres Zastrzeżony oraz po 
przekształceniu się Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony, co oznacza, że 
opłata za korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie Abonamentu; 

d) w przypadku zawarcia Umowy w ramach taryfy Nowy Play Online 15GB lub 20GB, 
możliwość Bezpłatnego korzystania na zasadach opisanych w pkt VI niniejszego 
regulaminu z usługi „Nocny transfer” przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu 
się Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony, co oznacza, że opłata za korzystanie 
z usługi zawarta jest w kwocie Abonamentu; 

 

III. Rabat na Abonament 
1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, przy zawarciu aneksu do Umowy na czas określony 

12, 18 lub 24 miesięcy (Okres Zastrzeżony), Abonent otrzymuje rabat na Abonament przez 12, 



 

 

 

 

 

 

 

P4 SP. Z O.O. / UL. TAŚMOWA 7 / 02-677 WARSZAWA / KRS 0000217207 / XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SĄD 

REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY / NIP 951-21-20-077 / REGON 015808609 / KAPITAŁ ZAKŁADOWY 48 456 500,00 PLN 

2 
 

18 lub 24 pełne Okresy Rozliczeniowe oraz po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą na 
czas nieokreślony, w wysokości określonej w poniższej tabeli: 
 

Nazwa taryfy 
Nowy Play 

Online 4 GB 
Nowy Play 

Online 10 GB 
Nowy Play 

Online 15 GB 
Nowy Play 

Online 20 GB 

Abonament 49,90 PLN 59,90 PLN 69,90 PLN 89,90 PLN 

Rabat na 12, 18 lub 24 
pełne Okresy 

Rozliczeniowe oraz po 
przekształceniu Umowy 
w Umowę zawartą na 

czas nieokreślony 

20,0401% 16,6945 % 14,3062% 11,1235% 

Wartość miesięcznego 
Abonamentu po rabacie 

39,90 PLN 49,90 PLN 59,90 PLN 79,90 PLN 

 

2. Rabat na Abonament przyznawany jest na następujących zasadach:  
a. W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, od daty wejścia w życie postanowień 

aneksu zgodnie z pkt VII ust 3 niniejszej Oferty Promocyjnej do ostatniego dnia pierwszego 
niepełnego Okresu Rozliczeniowego Abonament będzie naliczony proporcjonalnie do 
liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego i pomniejszony o rabat 
wskazany w ust. 1 niniejszej Oferty Promocyjnej w zależności od wysokości wybranego 
Abonamentu. 

b. Rabat przyznany w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dotyczy tylko opłaty za 
Abonament. Wszystkie opłaty poza Abonamentem będą naliczane zgodnie z Oferty Nowy 
Play Online.  

3. Przyznany rabat na Abonament nie wpływa na limit transmisji danych określony w Tabeli nr 2 
Cennika Oferty Nowy Play Online. 

 

IV. Rabat z tytułu aktywacji e-Faktury 
1. Osoby, które wyrażą zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (e-

Faktura), otrzymają rabat na Abonament w wysokości 10 zł. Wysokość Abonamentu po rabacie 
przedstawia poniższa tabela: 
 

Nazwa taryfy 
Nowy Play 

Online 4 GB 
Nowy Play 

Online 10 GB 
Nowy Play 

Online 15 GB 
Nowy Play 

Online 20 GB 

Wartość miesięcznego 
Abonamentu po rabacie 

39,90 PLN 49,90 PLN 59,90 PLN 79,90 PLN 

Wartość miesięcznego 
Abonamentu po rabacie 
uwzględniając e-fakturę 

29,90 PLN 39,90 PLN 49,90 PLN 69,90 PLN 

 
2. Rabat na Abonament przyznawany jest na następujących zasadach:  
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a. Z zastrzeżeniem lit b. poniżej, rabat z tytułu aktywacji e-Faktury jest przyznawany przez 
cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą na czas 
nieokreślony.  

b. Pierwszy rabat w wysokości 10 zł przyznawany jest w odniesieniu do sumy kwot 
Abonamentów za dwa pierwsze Okresy Rozliczeniowe, uwidocznionej na pierwszym 
Rachunku Telekomunikacyjnym.  

c. Rabat dotyczy tylko Abonamentu. Wszystkie pozostałe opłaty będą naliczane zgodnie 
z Cennikiem Oferty Nowy Play Online. 

d. W przypadku aktywacji elektronicznej faktury (e-Faktura) podczas trwania Umowy, rabat 
nie zostanie naliczony przy kolejnym Okresie Rozliczeniowym, jeżeli Abonent nie dokona 
aktywacji usługi na co najmniej pięć dni przed końcem Okresu Rozliczeniowego.  

e. Jeśli aktywacja usługi nastąpi po piątym dniu przed końcem Okresu Rozliczeniowego 
usługa e-Faktura zostanie włączona, natomiast rabat 10 PLN zostanie przyznany 
w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.  

f. W przypadku rezygnacji z elektronicznej faktury, Klient traci prawo do korzystania z rabatu 
na Abonament w wysokości 10 PLN. Rabat zostanie odłączony w kolejnym Okresie 
Rozliczeniowym po Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła dezaktywacja 
elektronicznej faktury.  

3. Przyznany rabat na Abonament nie wpływa na limit transmisji danych określony w Tabeli nr 2 
Cennika Oferty Nowy Play Online. 

 

V. Usługa „Pakiet Społecznościowy” 
1. Dodatkowo, w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent otrzymuje możliwość bezpłatnego 

korzystania z usługi „Pakiet Społecznościowy” przez cały Okres Zastrzeżony oraz po 
przekształceniu się Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony, co oznacza, że opłata za 
korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie Abonamentu. 

2. Usługa „Pakiet Społecznościowy” z zastrzeżeniem ust 4 poniżej zapewnia nieograniczony 
dostęp do portali społecznościowych Facebook, NK (Nasza Klasa), LinkedIn oraz GoldenLine 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach miesięcznego limitu transmisji danych 
określonego w Tabeli nr 2 Cennika Oferty Nowy Play Online za pośrednictwem i w zasięgu 
Sieci Telekomunikacyjnej P4 przy wykorzystaniu ustawień APN Internet. 

3. Korzystanie z usługi „Pakiet Społecznościowy” z zastrzeżeniem ust 4 poniżej nie pomniejsza 
miesięcznego limitu transmisji danych określonego w Tabeli nr 2 Cennika Oferty Nowy Play 
Online i innych pakietów z limitem transmisji danych, jeżeli Abonent takie aktywował. 

4. W ramach usługi P4 zapewnia nieograniczony dostęp do komponentów własnych portali 
Facebook, NK, LinkedIn oraz GoldenLine co oznacza, że transmisja danych poza transmisją 
danych na komponentach własnych ww. portali będzie pomniejszać limit transmisji danych 
o którym mowa w Tabeli nr 2 Cennika Oferty Nowy Play Online oraz, jeżeli zostały aktywowane 
przez Abonenta, z innych pakietów na transmisję danych. Powyższe dotyczy w szczególności  
linków przekierowujących na inne strony, wszelkich elementów, które korzystają z protokołów 
szyfrowania (między innymi SSL) na przykład w celu autoryzacji Abonenta oraz korzystania 
z publicznych i niepublicznych serwerów Proxy, które agregują ruch internetowy w celu 
poddania ich kompresji (między innymi Opera Mini lub BlackBerry) lub podobnych operacji 
przekierowujących ruch.  
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5. Usługa „Pakiet Społecznościowy” jest aktywowana przez P4 wraz z wejściem w życie 
postanowień aneksu zgodnie z pkt VII ust 3 niniejszej Oferty Promocyjnej.  

6. Jeśli Abonent przekroczy limit transmisji danych określony w Tabeli nr 2 Cennika Oferty Nowy 
Play Online prędkość transmisji danych zostanie ograniczona i aby nadal korzystać z Usługi 
„Pakiet Społecznościowy” z pełną prędkością transmisji danych, Abonent powinien skorzystać  
z Usługi „Pakiet gigabajtów” przywracającej pełną prędkość transmisji danych. 

 

VI. Usługa „Nocny Transfer” w Abonamencie Nowy Play Online 15 GB oraz 
Nowy Play Online 20 GB 
1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, w przypadku aktywacji usługi „Nocny Transfer” przy 

Abonamencie Nowy Play Online 15 GB oraz Nowy Play Online 20 GB, korzystanie z usługi 
będzie bezpłatne przez cały Okres Zastrzeżony raz po przekształceniu Umowy w Umowę 
zawartą na czas nieokreślony, co oznacza, że opłata za korzystanie z usługi w okresie 
wskazanym powyżej będzie zawarta w Abonamencie.  

2. Usługa „Nocny Transfer” jest aktywowana przez P4 wraz z wejściem w życie postanowień 
aneksu do Umowy zgodnie z pkt VII ust. 3 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

 

VII. Postanowienia końcowe 
1. W przypadku, gdy aneks został zawarty do Umowy na czas nieokreślony, termin 

obowiązywania aneksu liczony jest od pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego następującego 
po Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiło zawarcie aneksu do ostatniego dnia Okresu 
Rozliczeniowego, w którym upływa ostatni dzień Okresu Zastrzeżonego. Dzień ten wskazany 
jest na formularzu aneksu. 

2. W przypadku, gdy aneks został zawarty do Umowy na czas określony, termin obowiązywania 
aneksu liczony jest od dnia następującego po ostatnim dniu obowiązywania Umowy do 
ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym to Okresie Rozliczeniowym upływa ostatni 
dzień Okresu Zastrzeżonego. Dzień ten wskazany jest na formularzu aneksu. 

3. Postanowienia aneksu wchodzą w życie w terminie 10 dni roboczych od daty jego zawarcia. 
O wejściu w życie postanowień aneksu Operator poinformuje Abonenta za pomocą krótkiej 
wiadomości tekstowej SMS. 

4. Wraz z wejściem w życie postanowień aneksu przepadają, rabaty, uprawnienia lub usługi 
uzyskane przez Abonenta na podstawie dotychczasowych Ofert Promocyjnych chyba, że 
warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej oraz przepadają wszystkie rabaty lub 

usługi przyznane w drodze indywidualnych ustaleń z P4. 
5. Zmiana wysokości Abonamentu w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu Zastrzeżonego) 

powoduje utratę prawa do korzystania z Bezpłatnej usługi „Nocny transfer”, o której mowa w pkt 
VI niniejszej Oferty Promocyjnej. 

6. Zmiana wysokości Abonamentu w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu Zastrzeżonego) nie 
powoduje utraty prawa do korzystania z Bezpłatnej usługi „Pakiet Społecznościowy”, o której 
mowa w pkt V niniejszej Oferty Promocyjnej. 

7. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem Okresu Zastrzeżonego, wskazanego w pkt. 1 
niniejszej Oferty Promocyjnej, opłata specjalna/kara umowna należna Operatorowi, 
nieprzekraczająca równowartości ulgi przyznanej Abonentowi, będzie pomniejszana 
o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 



 

 

 

 

 

 

 

P4 SP. Z O.O. / UL. TAŚMOWA 7 / 02-677 WARSZAWA / KRS 0000217207 / XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SĄD 

REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY / NIP 951-21-20-077 / REGON 015808609 / KAPITAŁ ZAKŁADOWY 48 456 500,00 PLN 

5 
 

8. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi chyba, że inne 
Oferty Promocyjne stanowią inaczej. 

9. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej wielką literą 
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Cenniku Oferty 
Nowy Play Online W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie 
będzie miał odpowiednio Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do 
Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów lub Cennik Oferty Nowy Play Online. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej 
a postanowieniami Cennika Oferty Nowy Play Online lub Regulaminu świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, postanowienia 

niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 
11. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 

podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie warunków nie wpływa 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. 

12. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się : 
a. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji, między innymi 

z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących; 
b. nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;  
c. nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności 

ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”; 
d. nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of 

Service;  
e. [usunięto]; 
f. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego na 

masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych, w szczególności w przypadku 
automatycznej dystrybucji połączeń telefonicznych lub automatycznej interaktywnej 
obsługi numeru wywołanego lub w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego 
i informatycznego Abonenta w celu obsługi tego ruchu;  

13. W przypadku naruszenia przez Abonenta, który zawarł Umowę jako konsument, postanowień 
określonych w ust 12 lit. od a do f niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator wezwie Abonenta do 
zaprzestania naruszeń wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym 
upływie może zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla 
Abonenta, a następnie rozwiązać Umowę. 

14. 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. 

15. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl 

http://www.play.pl/
http://www.play.pl/

