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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SPECJALNA SIM FORMUŁA BIZBOX 
(dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 20 grudnia 2016 roku 

I. JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej musisz podpisać przynajmniej jedną Umowę lub aneks do umowy na podstawie Oferty Promo-

cyjnej na 12 lub 24 miesiące (Okres Zastrzeżony). Do każdej nowej Umowy otrzymasz jedną kartę SIM, tzw. Kartę do Telefonu.  

2. Wszystkie Karty do Telefonu korzystają indywidualnie z usług i pakietów im przyznanych (nie występuje współdzielenie usług  

i pakietów). Po wykorzystaniu usług i pakietów użycie rozliczane jest na podstawie Cennika Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX oddzielnie dla każdej  

z Kart, zgodnie z wybrana taryfą. 

3. Z Oferty Promocyjnej może skorzystać wyłącznie przedsiębiorca (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobo-

wości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz inne podmioty posiadające 

numer REGON).  

4. Jeżeli korzystasz z Oferty Promocyjnej FORMUŁA BIZBOX – plan główny z tzw. Kartą do Internetu, wysokość Abonamentu za korzystanie z Karty 

do Telefonu bez urządzenia określa regulamin Oferty Promocyjnej Specjalna FORMUŁA BIZBOX – plan główny. 

5. Przypisanie do konta abonenckiego więcej niż jednej Karty do Telefonu wymaga skorzystania z Oferty Promocyjnej Specjalna FORMUŁA BIZBOX – 

plan główny z tzw. Kartą do Internetu. W takim przypadku do jednego konta abonenckiego może być przypisanych maksymalnie 29 Kart do Tele-

fonu. 

6. W celu zawarcia Umowy w ramach Oferty Promocyjnej należy wyrazić pisemną zgodę na wykonanie skanu lub kserokopii swojego dokumentu 

tożsamości – np. dowodu osobistego lub paszportu. Jeśli się na to nie zgodzisz, możesz skorzystać wyłącznie z oferty podstawowej – wg Cennika 

Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX. 

II. WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. Opłaty abonamentowe (Abonament i opłaty za poszczególne usługi) w ramach Oferty Promocyjnej: 

1.1. W tabeli nr 1 prezentujemy wysokości opłat w przypadku skorzystania z oferty bez telefonu. 

Tabela nr 1: Specjalna SIM FORMUŁA BIZBOX – oferta bez telefonu  

KARTA DO TELEFONU – OFERTA BEZ URZĄDZENIA  

Okres Zastrzeżony wynoszący 24 miesiące  

AbonamentA (przez wszystkie Okresy Rozliczeniowe) po rabatach: 5 zł (6,15 zł z VAT) za e-fakturę i terminowe 

płatności oraz 5 zł (6,15 zł z VAT) za zgody marketingowe  

29,99 zł 

(36,89 zł z VAT) 

Abonament bez rabatów 
39,99 zł 

(49,19 zł z VAT) 

Okres Zastrzeżony wynoszący 12 miesięcy  

Abonament (przez wszystkie Okresy Rozliczeniowe) po rabatach: 5 zł (6,15 zł z VAT) za e-fakturę i terminowe 

płatności oraz 5 zł (6,15 zł z VAT) za zgody marketingowe  

34,99 zł 

(43,04 zł z VAT) 

Abonament bez rabatów 
44,99 zł  

(55,34 zł z VAT) 
A – Abonament nie jest naliczany przez pierwszy niepełny Okres Rozliczeniowy. 

 

1.2. Jeżeli chcesz kupić telefon w promocyjnej cenie przy zawarciu Umowy/aneksu, powinieneś/powinnaś łącznie: 

a. zawrzeć Umowę/aneks na Okres Zastrzeżony wynoszący 24 miesiące (zgodnie z powyższą tabelą nr 1); 

b. skorzystać z jednego z dwóch pakietów przedstawionych w tabelach nr 2 poniżej. 

Tabela nr 2: Pakiet Smartfon dla Firm – oferta z telefonem dla Okresu Zastrzeżonego wynoszącego 24 miesiące 

SIM FORMUŁA BIZBOX - OFERTA Z TELEFONEM 

Poziomy dopłat abonamentowych za Pakiet Smartfon dla Firm 

10 zł (12,30 zł z VAT) 80 zł (98,40 zł z VAT) 

20 zł (24,60 zł z VAT) 90 zł (110,70 zł z VAT) 
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SIM FORMUŁA BIZBOX - OFERTA Z TELEFONEM 

30 zł (36,90 zł z VAT) 100 zł (123 zł z VAT) 

40 zł (49,20 zł z VAT) 120 zł (147,60 zł z VAT) 

50 zł (61,50 zł z VAT) 140 zł (172,20 zł z VAT) 

60 zł (73,80 zł z VAT) 150 zł (184,50 zł z VAT) 

70 zł (86,10 zł z VAT) -- 

Tabela nr 3: Pakiet VIP – oferta z telefonem dla Okresu Zastrzeżonego wynoszącego 24 miesiące 

SPECJALNA SIM FORMUŁA BIZBOX VIP - OFERTA Z TELEFONEM 

Poziomy opłat abonamentowych za Pakiet VIP 

90 zł (110, 70 zł z VAT) 

100 zł (123 zł z VAT) 

120 zł (147,60 zł z VAT) 

140 zł (172,20 zł z VAT) 

160 zł (196,80 zł z VAT) 

 

1.3. Suma Abonamentu z Tabeli nr 1 powyżej oraz opłaty za wybraną przez Ciebie usługę z Tabeli nr 2 lub 3 powyżej to finalna wysokość Twoich 

opłat miesięcznych za jedną Kartę do Telefonu. 

1.4. Jeśli wybierzesz Pakiet Smartfon dla Firm, ceny Telefonów możesz sprawdzić w Cenniku telefonów w ofercie Specjalna SIM FORMUŁA 

BIZBOX. W każdym przypadku cena Telefonu zależy od wysokości opłaty za dodatkowy pakiet. 

1.5. Jeśli wybierzesz Pakiet VIP, ceny Telefonów możesz sprawdzić w Cenniku telefonów w ofercie Specjalna SIM FORMUŁA BIZBOX VIP.  

W każdym przypadku cena Telefonu zależy od wysokości opłaty za dodatkowy pakiet.  

 

2. W ramach powyższej Oferty Promocyjnej otrzymujesz:  

2.1. bezpłatną Usługę Nielimitowane minuty do wszystkich sieci komórkowych i na numery stacjonarne, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt III 

ust. 1 poniżej. 

2.2. bezpłatną Usługę Nielimitowane SMS-y/MMS-y do Wszystkich Sieci, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt III ust. 2 poniżej. 

2.3. bezpłatną Usługę Nielimitowane GB w Smartfonie, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt III ust. 3 poniżej. 

2.4. w przypadku zakupu Telefonu: 

a. Pakiet Smartfon dla Firm, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt III ust 4 poniżej 

b. Pakiet VIP, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt IV ust. 1 poniżej 

2.5. Dodatkowy rabat na Abonament w wysokości 5 zł (6,15 zł z VAT) przyznawany na zasadach opisanych w pkt III ust. 5 poniżej. 

2.6. Rabat na opłatę aktywacyjną, po przyznaniu którego wynosi ona 14,99 zł (18,44 zł z VAT). 

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. Usługa Nielimitowane minuty do wszystkich sieci komórkowych i na numery stacjonarne 

1.1. Ta usługa jest Bezpłatna (w ramach Abonamentu). 

1.2. W każdym pełnym Okresie Rozliczeniowym otrzymasz na Karcie do Telefonu 44 610 minut. Możesz je wykorzystać na rozmowy na połą-

czenia głosowe z polskimi numerami komórkowymi i stacjonarnymi - oprócz numerów infolinii, specjalnych lub audiotekstowych.  

1.3. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym usługa będzie włączona do 25 godzin od aktywacji Karty do Telefonu. Do tego czasu 

opłata za minuty będzie naliczana zgodnie z Cennikiem Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX. 

1.4. Jeżeli aktywujesz Kartę do Telefonu w trakcie Okresu Rozliczeniowego, otrzymasz w pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym inną 

liczbę minut. Jest ona proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

1.5. W każdym kolejnym Okresie Rozliczeniowym, pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 otrzymasz nowy pakiet minut. Do tego czasu opłata za 

minuty będzie naliczana zgodnie z Cennikiem Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX. 

1.6. Nie możesz wyłączyć usługi, ponieważ jest ona stałym elementem Oferty Promocyjnej. 

 

2. Usługa Nielimitowane SMS-y/MMS-y do Wszystkich Sieci 

2.1. Usługa jest Bezpłatna (w ramach Abonamentu). 

2.2. W tej usłudze otrzymujesz 2 678 400 sztuk SMS-ów lub MMS-ów miesięcznie. Możesz je wysyłać na krajowe numery komórkowe – oprócz 

numerów infolinii, specjalnych lub audiotekstowych. Usługa działa w Polsce – w zasięgu polskich Sieci Telekomunikacyjnych. 

2.3. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym otrzymujesz inną liczbę SMS-ów/MMS-ów. Jest ona proporcjonalna do liczby dni tego 

Okresu Rozliczeniowego. Usługa będzie włączona do 25 godzin. Do tego czasu opłata za SMS/MMS będzie naliczana zgodnie z Cennikiem 

Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX. 
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2.4. Każdego pierwszego pełnego dnia Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 przyznawany jest nowy pakiet SMS-ów i MMS-

ów. Jeśli w tym czasie wyślesz wiadomość, opłata za usługę jest naliczana poza abonamentem, wg Cennika Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX. 

2.5. Jeśli Umowa przejdzie w Umowę zawartą na czas nieokreślony, usługa pozostanie aktywna, abonament za nią nadal będzie wynosił 0 zł. 

2.6. Nie możesz wyłączyć tej usługi, ponieważ jest stałym elementem Oferty Promocyjnej. 

 

3. Usługa Nielimitowane GB w Smartfonie 

3.1. Usługa jest Bezpłatna (w ramach Abonamentu). 

3.2. Usługa działa w Polsce – w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej przy wykorzystaniu ustawień APN. 

3.3. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym pakiet będzie włączony do 25 godzin od aktywacji Karty do Telefonu. Do tego czasu 

korzystanie z transmisji danych nie będzie możliwe. 

3.4. W danym Okresie Rozliczeniowym możesz korzystać z Nielimitowanego Internetu do biura. Jeśli przekroczysz 10 GB, P4 obniży prędkość 

transmisji danych do końca danego Okresu Rozliczeniowego. Szacunkowa maksymalna prędkość wyniesie do 1 Mb/s dla danych pobiera-

nych oraz do 384 kbit/s dla danych wysyłanych.  

3.5. P4 dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Ci jak najlepszą jakość połączenia transmisji danych – czyli stabilność połączenia z siecią, 

prędkość transmisji  wysyłania i pobierania danych.   

3.6. Nie możesz wyłączyć usługi, ponieważ jest ona stałym elementem Oferty Promocyjnej. 

 

4. Szczegóły przyznawania Pakietu Smartfon dla Firm: 

4.1. Pakiet jest przyznawany w ramach Umowy z telefonem zgodnie z Tabelą 2 powyżej. 

4.2. W ramach pakietu przyznawany jest dodatkowy limit transferu danych 500 MB. 

4.3. Korzystasz ze środków przyznanych w ramach pakietu w drugiej kolejności po wykorzystaniu limitu transferu danych przyznanego  

w ramach umowy o SIM FORMUŁA BIZBOX. 

4.4. Pakiet może być wykorzystany na transmisję danych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej, przy 

wykorzystaniu ustawień APN. 

4.5. Pakiet jest przyznawany pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego do godziny 01:00 przez cały Okres Zastrzeżony oraz po prze-

kształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony. Do czasu przyznania jednostek w ramach pakietu, Abonent nie ma możliwości korzy-

stania z transmisji danych. 

4.6. Transmisja danych w ramach pakietu rozliczana jest co 100 kB, co oznacza, że jednostki z pakietu pobierane są przy każdej rozpoczętej 

transmisji 100 kB. 

4.7. Jeżeli aktywujesz Usługę w trakcie Okresu Rozliczeniowego, otrzymasz w pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym inną liczbę jed-

nostek w pakiecie. Jest ona proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. Proporcjonalnie naliczymy 

Ci również opłatę za tę Usługę. 

4.8. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym pakiet przyznawany jest pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia następującego 

po dniu, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN lub nastąpiło rozpoczęcie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na zmienionych 

warunkach Umowy. 

4.9. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

4.10. Usługa nie może być dezaktywowana i jest on stałym elementem Oferty Promocyjnej. 

 

5. Szczegóły przyznawania dodatkowego rabatu na Abonament w wysokości 5 zł (6,15 zł z VAT): 

5.1. Rabat naliczany jest do umów o Kartę do Telefonu, zawartych na 24 Okresy Rozliczeniowe. 

5.2. Rabat naliczany jest od kwoty Abonamentu SIM FORMUŁA BIZBOX określonej w Cenniku Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX. 

5.3. Pierwszy dodatkowy rabat w wysokości 5 zł (6,15 zł z VAT) przyznawany jest w odniesieniu do sumy kwot Abonamentów za pierwszy 

niepełny i następujący po nim pełny Okres Rozliczeniowy, uwidocznionej na pierwszym Rachunku Telekomunikacyjnym.  

5.4. Rabaty przyznawane są każdego Okresu Rozliczeniowego przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą 

na czas nieokreślony. 

5.5. Rabaty dotyczą tylko Abonamentu, wszystkie pozostałe opłaty będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX. 

5.6. Wysokość Abonamentu zawarta w Tabeli nr 1 uwzględnia powyższy rabat. 

IV. SZCZEGÓŁY USŁUG DODATKOWYCH 

1. Usługa Pakiet VIP 

1.1. Usługa jest przypisana do każdej Karty do Telefonu z osobna. 

1.2. Usługa jest dodatkowo płatna (poza Abonamentem) od 1. Okresu Rozliczeniowego. 

1.3. Pakiet zawiera: 

a. Usługę Nielimitowane rozmowy międzynarodowe w Strefie Euro,  

b. Usługę Nielimitowane odbieranie i wykonywanie połączeń w roamingu w Strefie Euro,  

c. Usługę Nielimitowane SMS-y/MMS-y w Strefie Euro 

d. 500 MB Internetu w roamingu w Strefie Euro 

1.4. Uruchomienie usługi jest możliwe tylko podczas aktywacji danej Karty do Telefonu. Usługi nie można wyłączyć w trakcie trwania kontraktu. 
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1.5. W ramach usługi Nielimitowane rozmowy międzynarodowe w Strefie Euro wykonujesz bezpłatnie połączenia głosowe z Polski do krajów 

w Strefie Euro wskazanych w Cenniku Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX. 

1.6. Pakiet minut jest przyznawany pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego do godziny 01:00 przez cały Okres Zastrzeżony oraz po 

przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony. 

1.7. Jeżeli aktywujesz Kartę do Telefonu w trakcie Okresu Rozliczeniowego, otrzymasz w pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym inną 

liczbę jednostek w pakiecie. Jest ona proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. Proporcjonalnie 

naliczymy Ci również opłatę za Pakiet VIP. 

1.8. W ramach usługi Nielimitowane odbieranie i wykonywanie połączeń w roamingu w Strefie Euro odbierasz i wykonujesz bezpłatnie 

połączenia głosowe ze Strefy Euro (określonej w Cenniku Oferty SIM FOMRUŁA BIZNES BOX) do krajów Strefy Euro i Polski, przez 14 

dowolnych dni w każdym Okresie Rozliczeniowym. 

1.9. Rozpoczęcie korzystania z usługi następuje w momencie odebrania lub wykonania połączenia głosowego (dzień liczony jest zgodnie  

z polską strefą czasową i oznacza okres od godz. 00:00 do 23:59:59). Usługa jest aktywna aż do osiągnięcia w danym Okresie 

Rozliczeniowym sumy 14  dni, w których Abonent korzystał z usługi.  

1.10. Jeśli wykorzystasz całkowicie 500 MB w jednym Okresie Rozliczeniowym, zostanie zablokowane korzystanie z transmisji danych  

w roamingu. Możesz odblokować transmisję danych i korzystać zgodnie z cennikiem Oferty, jaką posiadasz. W tym celu wyślij SMS o treści 

TAK na nr 8071 (nr bezpłatny) lub skontaktuj się z Obsługą Klienta. Możesz dokupić również dodatkowy pakiet na 14 dni zgodnie  

z regulaminem usługi „Paczka Roaming Internet UE. 

1.11. Po wykorzystaniu dni z usługi opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX. 

1.12. Usługa przyznawana jest pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego do godziny 01:00 przez cały Okres Zastrzeżony oraz po 

przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony. Do czasu przyznania usługi, odbieranie połączeń odbywa się zgodnie ze stawką 

określoną w Cenniku Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX. 

1.13. Usługa nie może być dezaktywowana i jest ona stałym elementem niniejszej Oferty Promocyjnej. 

1.14. Korzystanie z Usługi jest możliwe od godziny 1:00 następnego dnia, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN lub nastąpiło 

rozpoczęcie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na zmienionych warunkach Umowy. Do czasu aktywacji usługi opłaty za aktywności 

w roamingu w Strefie Euro naliczane są  zgodnie z Cennikiem Oferty FORMUŁA BIZBOX 

1.15. W ramach usługi Nielimitowane SMS-y/MMS-y w roamingu wysyłasz nieodpłatne SMS-y i MMS-y w roamingu międzynarodowym w krajach 

Strefy Euro, opisanych w Cenniku Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX. 

1.16. Pakiet SMSów/MMS-ów jest przyznawany pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 przez cały 

Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony. 

1.17. Transmisja danych w ramach pakietu 500 MB rozliczana jest co 1 kB – oznacza to, że jednostki z pakietu pobierane są przy każdej 

rozpoczętej transmisji 1 kB.  

1.18. Niewykorzystane w Okresie Zastrzeżonym środki z pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

1.19. Jeśli chcesz sprawdzić ile środków wykorzystano w ramach pakietu 500 MB: wybierz i zatwierdź na klawiaturze telefonu kod USSD: *575#  

1.20. Pakiet VIP zostanie uruchomiony w ciągu 24 godzin od momentu, w którym nastąpiła aktywacja twojego numeru telefonu lub nastąpiła 

zmiana warunków korzystania z Umowy. Do tego czasu opłata za aktywności w Roamingu w Strefie Euro będzie naliczana zgodnie  

z Cennikiem Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX. 

1.21. Pakiet VIP nie działa wspólnie z usługą Pakiet UE + 100 MB i/lub Pakiet 500 MB w UE. 

 

2. Usługa Pakiet UE + 100 MB 

2.1. Na podstawie Oferty Promocyjnej możesz dodatkowo aktywować usługę Pakiet UE + 100 MB. Uruchomienie usługi jest możliwe tylko 

podczas zawierania Umowy/aneksu do Umowy. Usługi nie można wyłączyć w trakcie Okresu Zastrzeżonego, na który zawarłeś Umowę lub 

aneks. Usługę musisz aktywować oddzielnie dla każdej Karty do Telefonu. 

2.2. Usługa jest przypisana do każdej Karty do Telefonu z osobna.  

2.3. Usługa jest dodatkowo płatna (poza Abonamentem) w zależności od liczby Kart do Telefonu przypisanych do jednego konta abonenc-

kiego Abonenta: 

Tabela nr 4: Opłata abonamentowa za Pakiet UE + 100 MB 

 LICZBA KART DO TELEFONU 

 1 2 3 i więcej 

Opłata abonamentowa za Pakiet UE + 100 

MB na pojedynczej Karcie do Telefonu 

15 zł 

(18,45 zł z VAT) 

15 zł 

(18,45 z VAT) 

5 zł 

(6,15 zł z VAT) 

Powyższa opłata pobierana jest od 1. pełnego Okresu Rozliczeniowego.  

 

2.4. Usługa zawiera comiesięczne: 

(a) 250 minut na odbieranie i wykonywanie połączeń głosowych (wymiennie) ze Strefy Euro do Strefy Euro (zdefiniowa-

nej w Cenniku Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX) lub Polski; 

(b) korzystanie z pakietu 100 MB w Strefie Euro (zdefiniowanej w Cenniku Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX).  
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2.5. Transmisja danych w ramach pakietu 100 MB rozliczana jest co 1 kB – oznacza to, że jednostki z pakietu pobierane są przy każdej rozpo-

czętej transmisji 1 kB. 

2.6. Jeśli wykorzystasz całkowicie 100 MB w jednym Okresie Rozliczeniowym, zostanie zablokowane korzystanie z transmisji danych  

w roamingu. Możesz odblokować transmisję danych i korzystać zgodnie z cennikiem Oferty, jaką posiadasz. W tym celu wyślij SMS o treści 

TAK na nr 8071 (nr bezpłatny) lub skontaktuj się z Obsługą Klienta. Możesz dokupić również dodatkowy pakiet na 14 dni zgodnie  

z regulaminem usługi „Paczka Roaming Internet UE. 

2.7. Niewykorzystane w Okresie Zastrzeżonym środki w ramach usługi nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

2.8. Jeżeli aktywujesz Usługę w trakcie Okresu Rozliczeniowego, otrzymasz w pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym inną liczbę jed-

nostek w pakiecie. Jest ona proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. Proporcjonalnie naliczymy 

Ci również opłatę za tę Usługę. 

2.9. Usługa zostanie włączona w ciągu 24 godzin od momentu, w którym nastąpiła aktywacja twojego numeru telefonu lub nastąpiła zmiana 

warunków korzystania z Umowy. Do tego czasu opłata za aktywności w Roamingu w Strefie Euro będzie naliczana zgodnie z Cennikiem 

Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX. 

2.10. Jeśli chcesz sprawdzić ile środków wykorzystano w ramach pakietu MB: wybierz i zatwierdź na klawiaturze telefonu kod USSD: *575#  

2.11. Jeśli chcesz sprawdzić ile środków wykorzystano w ramach pakietu minut wybierz i zatwierdź na klawiaturze telefonu kod USSD: *106#  

2.12. Usługa nie działa wspólnie z usługą Pakiet 500 MB w UE. 

 

3. Usługa Pakiet 500 MB w UE 

3.1. Na podstawie Oferty Promocyjnej możesz dodatkowo aktywować usługę Pakiet 500 MB w UE. Uruchomienie usługi jest możliwe tylko 

podczas zawierania Umowy/aneksu do Umowy. Usługi nie można wyłączyć w trakcie trwania Okresu Zastrzeżonego. Usługa jest aktywo-

wana oddzielnie dla każdej Karty do Telefonu. 

3.2. Usługa jest przypisana do każdej Karty do Telefonu z osobna.  

3.3. Usługa jest dodatkowo płatna (poza Abonamentem) od 1. Okresu Rozliczeniowego i niezależna od liczby Kart do Telefonu w Grupie FIRMA. 

Opłata wynosi 20 zł (24,60 zł z VAT). 

3.4. Usługa zawiera comiesięczny pakiet 500 MB. 

3.5. Transmisja danych w ramach pakietu 500 MB rozliczana jest co 1 kB – oznacza to, że jednostki z pakietu pobierane są przy każdej rozpo-

czętej transmisji 1 kB. 

3.6. Jeśli wykorzystasz całkowicie 500 MB w jednym Okresie Rozliczeniowym, zostanie zablokowane korzystanie z transmisji danych  

w roamingu. Możesz odblokować transmisję danych i korzystać zgodnie z cennikiem Oferty, jaką posiadasz. W tym celu wyślij SMS o treści 

TAK na nr 8071 (nr bezpłatny) lub skontaktuj się z Obsługą Klienta. Możesz dokupić również dodatkowy pakiet na 14 dni zgodnie  

z regulaminem usługi „Paczka Roaming Internet UE. 

3.7. Niewykorzystane w Okresie Zastrzeżonym środki z usługi nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

3.8. Jeżeli aktywujesz Usługę w trakcie Okresu Rozliczeniowego, otrzymasz w pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym inną liczbę jed-

nostek w pakiecie. Jest ona proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. Proporcjonalnie naliczymy 

Ci również opłatę za tę Usługę. 

3.9. Usługa zostanie włączona w ciągu 24 godzin od momentu, w którym nastąpiła aktywacja twojego numeru telefonu lub nastąpiła zmiana 

warunków korzystania z Umowy. Do tego czasu opłata za aktywności w Roamingu w Strefie Euro będzie naliczana zgodnie z Cennikiem 

Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX. 

3.10. Jeśli chcesz sprawdzić ile środków wykorzystano w ramach pakietu MB: wybierz i zatwierdź na klawiaturze telefonu kod USSD: *575#. 

3.11. Usługa nie działa wspólnie z usługą Pakiet UE + 100 MB.  

V. PRZENOSZENIE NUMERU TELEFONU (MNP) 

1. Z Oferty Promocyjnej możesz skorzystać, gdy przeniesiesz swój numer telefonu tzw. Numer Telefonu do Sieci Telekomunikacyjnej P4 i podpiszesz 

z P4 Umowę na czas określony 24 lub 12 miesięcy (Okres Zastrzeżony). 

2. Jeśli złożysz wniosek o przeniesienie Numeru Telefonu od swojego dotychczasowego operatora do Sieci Telekomunikacyjnej P4 i jednocześnie 

podpiszesz Umowę z P4 na czas określony 24 lub 12 miesiące (Okres Zastrzeżony) zastosowanie mają następujące zasady: 

2.1. Przy podpisywaniu Umowy otrzymasz Kartę SIM/USIM z przydzielonym przez P4 Numerem MSISDN – tzw. Numer Tymczasowy, na którym 

świadczone są Usługi Telekomunikacyjne w ramach taryfy tymczasowej.  

2.2. Z taryfy tymczasowej możesz korzystać maksymalnie do: 

a. 14 dni od daty zawarcia Umowy – gdy usługi na Numerze Telefonu świadczone były w ramach usługi przedpłaconej (pre-paid); 

b. 120 dni od daty zawarcia Umowy na okres 12 miesięcy (Okres Zastrzeżony) bez zakupu Telefonu w promocyjnej cenie, w przypadku  

gdy usługi na Numerze Telefonu świadczone były na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej; 

c. 190 dni od dnia zawarcia w Punkcie Sprzedaży P4 Umowy na okres 24 miesięcy (Okres Zastrzeżony), połączonej z zakupem Telefonu 

w promocyjnej cenie, w przypadku gdy usługi na Numerze Telefonu świadczone były na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej; 

3. W przypadku negatywnej weryfikacji przez dotychczasowego dostawcę usług telekomunikacyjnych danych podanych we wniosku o przeniesienie 

Numeru Telefonu lub rezygnacji z procesu przeniesienia Numeru Telefonu, powinieneś w ciągu 30 dni od daty otrzymania wiadomości od P4 infor-

mującej o tym fakcie, złożyć ponownie wniosek z poprawnymi danymi. W przeciwnym wypadku P4 zastrzega sobie możliwość po 30 dniu od daty 

otrzymania przez Ciebie wiadomości, dalszego świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na Numerze Tymczasowym zgodnie z Cennikiem Oferty 

SIM FORMUŁA BIZBOX oraz regulaminem niniejszej Oferty Promocyjnej.  
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4. W trakcie korzystania z taryfy tymczasowej: 

4.1. nie płacisz za Abonament; 

4.2. nie możesz korzystać z usług/pakietów, przyznawanych w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej; 

4.3. możesz korzystać z usług Telekomunikacyjnych wymienionych w Tabeli 5; 

4.4. za usługi Telekomunikacyjne nieuwzględnione w Tabeli 5 płacisz zgodnie z Cennikiem Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX 

Tabela nr 5: Ceny Usług Telekomunikacyjnych w ramach taryfy tymczasowej:  

LP USŁUGI CENA 

1. Połączenia głosowe do wszystkich krajowych operatorów (rozliczanie sekundowe) NIELIMITOWANE  

2. SMS-y do wszystkich krajowych operatorów komórkowych (SMS standardowy) NIELIMITOWANE  

3. MMS-y do wszystkich krajowych operatorów komórkowych (MMS standardowy) NIELIMITOWANE  

4.  Pakiet Internet NIELIMITOWANE GB 

 

4. W ramach taryfy tymczasowej otrzymasz usługę Nielimitowane GB. 

4.1. Dzięki usłudze możesz korzystać z internetu bez limitu transmisji danych. 

4.2. Usługa działa w Polsce – w zasięgu polskich Sieci Telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu ustawień APN. 

4.3. W danym Okresie Rozliczeniowym możesz korzystać z Nielimitowanego Internetu do biura. Jeśli przekroczysz 10 GB, P4 obniży prędkość 

transmisji danych do końca danego Okresu Rozliczeniowego. Szacunkowa maksymalna prędkość wyniesie do 1 Mb/s dla danych pobiera-

nych oraz do 384 kbit/s dla danych wysyłanych.  

4.4. P4 dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Ci jak najlepszą jakość połączenia transmisji danych – czyli stabilność połączenia z siecią, 

prędkość transmisji  wysyłania i pobierania danych.   

5. Okres korzystania z taryfy tymczasowej nie jest wliczany do Okresu Zastrzeżonego. 

6. Z dniem przeniesienia Numeru Telefonu do P4, Usługi Telekomunikacyjne świadczone są na tym numerze zgodnie z Cennikiem oraz regulaminem 

Oferty Promocyjnej. Numer Telefonu staje się automatycznie Numerem MSISDN, a więc Numerem Telefonu Abonenta w Sieci Telekomunikacyjnej 

P4 przypisanym do Karty SIM/USIM. 

7. Jeśli nie dojdzie do przeniesienia Numeru Telefonu w ciągu 14/120/190 dni od dnia zawarcia Umowy z przyczyn niezależnych od P4, od 15/121/191 

dnia zostaną włączone warunki Oferty Promocyjnej na Numerze Tymczasowym - zgodnie z Cennikiem Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX oraz warun-

kami niniejszego Regulaminu.  

8. Jeśli przeniesienie Numeru Telefonu nastąpi nie później niż do 12 miesięcy od podpisania umowy, świadczenie Usług Telekomunikacyjnych będzie 

kontynuowane na przeniesionym Numerze Telefonu.  

9. W przypadku nie przeniesienia Numeru Telefonu w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przydzielony przez P4 Numer Tymczasowy staje 

się numerem docelowym. 

10. Na wyraźne zlecenie, P4 może rozpocząć świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w ramach Oferty Promocyjnej na Numerze Tymczasowym. 

VI. PRZEDŁUŻENIE UMOWY 

1. Możesz skorzystać z Oferty Promocyjnej, jeśli na dzień zawarcia aneksu do Umowy: 

1.1. uregulowałeś wszystkie należności wobec P4 - wynikające z Rachunków Telekomunikacyjnych lub 

1.2. zachowałeś okres ważności połączeń wychodzących oraz otrzymałeś odpowiednią zgodę od P4 - w przypadku ofert typu mix 

2. 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. 

3. 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 Za-

strzeżonego. Dzień ten wskazany jest na formularzu aneksu. 

4. Postanowienia aneksu wchodzą w życie w terminie 10 dni roboczych od daty jego zawarcia. O wejściu w życie postanowień aneksu P4 poinformuje 

Abonenta za pomocą SMS-a. 

5. Wraz z wejściem w życie postanowień aneksu przepadają wszelkie uprawnienia lub usługi uzyskane przez Abonenta na podstawie dotychczaso-

wych Ofert Promocyjnych, chyba że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej oraz przepadają wszystkie usługi przyznane w drodze 

indywidualnych ustaleń z P4. 

VII. KARTA RABATOWA „RAIFFEISEN” 

1. Promocja z Kartą rabatową „Raiffeisen” jest organizowana wspólnie z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna zwanym dalej „Raiffeisen” oraz Evo 

Payments Iinternational Sp. z o.o. zwanymi dalej „REVO”. 

2. Karta rabatowa „Raiffeisen” zawiera unikalny kod, który uprawnia do zawarcia umowy z REVO na warunkach określonych w regulaminie oferty 

specjalnej („Oferta Specjalna”) „Terminal płatniczy za 1 zł” dostępnym na stronie internetowej Raiffeisen i REVO. 

3. W ramach ww. Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł”  klient otrzymuje preferencyjne warunki świadczenia usług przez REVO w tym m.in.: 
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3.1. Dzierżawę do trzech terminalia płatniczych Verifone VX675 lub Verifone VX520, lub Ingenico IWL 220, lub Ingenico ICT 220 z Pin Padem  

w cenie 1 PLN (1,23 PLN z VAT) za okres 24 miesięcy, a także bez dodatkowych opłat pakiet serwisowy na cały okres dzierżawy urządzenia, 

w skład którego wchodzą m.in.: dostarczenie terminala i serwis.  

3.2. Usługę akceptacji kart płatniczych ze stałą stawką prowizyjną w wysokości:  

a. 0,55% wartości każdej transakcji plus 0,18 PLN za każdą przeprocesowaną transakcję lub 

b. 0,619% wartości każdej transakcji plus 0,09 PLN za każdą przeprocesowaną transakcję lub 

c. 0,769% wartości każdej transakcji.       

3.3. Usługę Cash back i za każdą transakcję Cash back Partner udzieli rabatu w wysokości 0,20 PLN. 

3.4. Usługę DCC gdzie opłata za procesowanie transakcji DCC będzie wynosiła 0%. 

3.5. Dla Klientów zainteresowanych usługę doładowań telefonów komórkowych (w ramach umowy na najem terminali płatniczych). 

3.6. Pozostałe opłaty i prowizje będą pobierane zgodnie z ogólną Tabelą Opłat Partnera, która dostępna jest na jego stronie internetowej. 

4. Klient w czasie Trwania Oferty Specjalnej na podstawie Wniosku, jest zobowiązany zawrzeć z Raiffeisen umowę w zakresie świadczenia usług 

bankowych. 

5. W ramach Oferty Specjalnej Raiffeisen: 

5.1. umożliwi zawarcie umowy o Usługę bankową w ramach, której Klienci, którzy przy złożeniu Wniosku posłużą się Kartą Rabatową i otworzą 

Wymarzone Konto dla Biznesu oraz; 

5.2. przyzna nagrodę pieniężną w wysokości określonej w punkcie 5.3 poniżej za każdy miesiąc w Czasie Trwania Oferty Specjalnej Banku,  

w którym Uczestnik spełni warunki określone w punkcie 5.4.; 

5.3. wartość nagrody pieniężnej wynosi równowartość prowizji zapłaconej przez Uczestnika na rzecz REVO za dany miesiąc wynikająca z obrotu 

terminalowego w danym miesiącu, nie większego niż 1000 PLN (jeden tysiąc złotych polskich); 

5.4. warunkiem do otrzymania nagrody określonej w punkcie 5.3. powyżej jest rozliczenie przez Klienta obrotów terminalowych (na terminalach 

dostarczonych przez REVO) przez rachunek bankowy w ramach Oferty Specjalnej, o którym mowa w punkcie 5.1..  

6. REVO i Raiffeisen zastrzega, że ma prawo odmówić zawarcia umowy o usługę Partnera w ramach Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł”  m.in. 

w przypadku:  

4.1. gdy miejsce, w którym miałaby być świadczona usługa Partnera nie spełnia określonych technicznych wymagań niezbędnych do realizacji 

usług REVO, 

4.2. negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Klienta, 

4.3. zawarcie jej z konkretnym Klientem byłoby sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

4.4. Klient miał uprzednio zawartą umowę z innym agentem rozliczeniowym, która została rozwiązana z powodu nienależytego wykonywania 

tej umowy przez Klienta, 

4.5. Klient prowadzi działalność uznawaną przez międzynarodową lub międzynarodowe organizację/ę płatniczą/e za branże wykluczone,  

4.6. Klient ma już uprzednio zawartą z Raiffeisen lub REVO umowę o akceptację kart płatniczych. 

5. Revo zastrzega, że ma prawo wypowiedzieć Umowę o usługę Partnera w ramach Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł” w trybie natychmiastowym  

w przypadku jeżeli po zawarciu Umowy o Usługę Partnera okaże się, że brak jest możliwości spełnienia technicznych wymagań niezbędnych do 

realizacji Usług REVO (np. brak usługi transmisji danych ze względu na brak zasięgu radiowego operatora komórkowego).  

6. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 4 i ust. 5 powyżej P4 Sp. z o.o. umożliwi Klientowi P4 zmianę warunków Umowy o świad-

czenie Usług Telekomunikacyjnych lub odstąpienie od niej, a także w przypadku gdy Abonent P4 w chwili zawierania Umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych był już stroną zawartej z REVO umowy w zakresie akceptacji kart płatniczych. 

7. Czas trwania „Terminal za 1 zł”  obejmuje okres 24 miesięcy od dnia otrzymania Karty rabatowej „Raiffeisen”, pod warunkiem zawarcia umowy  

z REVO w terminie 90 dni od dnia podpisania Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych z P4 Sp. z o.o. Po upływie 90 dni od dnia otrzymania 

Karty rabatowej „Raiffeisen” okres trwania Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł”  będzie proporcjonalnie skracany o czas, który upłynął po 90 dniach 

od daty podpisania Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych z P4 Sp. z o.o., a datą zawarcia umowy z REVO. 

8. Okres ważności Karty rabatowej, czyli okres w którym można skorzystać z unikalnego kodu wynosi 24 miesiące od daty zawarcia Umowy lub 

przedłużenia jej. Po tym okresie skorzystanie z oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł” REVO nie będzie możliwe, a Abonentowi z tego tytułu nie będzie 

przysługiwać żadna rekompensata. 

9. P4 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez REVO. Wszelkie reklamacje związane ze świad-

czeniem usług przez REVO powinny być kierowane bezpośrednio do REVO. 

VIII. KARTA RABATOWA „M FIRST DATA” 
1. Promocja z Kartą rabatową „M First Data” jest organizowana wspólnie z First Data Polska S.A., zwaną dalej „Partnerem”. 

2. Karta rabatowa „M First Data” zawiera unikalny kod, który uprawnia do zawarcia umowy z Partnerem na warunkach określonych w regulaminie 

oferty specjalnej („Oferta Specjalna Terminal za 1 zł (Karta M)”) dostępnym na stronie internetowej Partnera. 

3. W ramach ww. Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł (Karta M)”  klient otrzymuje preferencyjne warunki świadczenia usług przez Partnera w tym m.in.: 

3.1. Dzierżawę terminala płatniczego Verifone VX675 (lub równorzędnego) w cenie 1 PLN (1,23 PLN z VAT) za okres 24 miesięcy, a także bez 

dodatkowych opłat pakiet serwisowy na cały okres dzierżawy urządzenia, w skład którego wchodzą m.in.: dostarczenie terminala, serwis, 

wsparcie telefoniczne.  

3.2. Usługę akceptacji kart płatniczych ze stałą stawką prowizyjną w wysokości:  

a. 0,69% wartości każdej transakcji za procesowanie transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wydanych na terenie Polski 

b. 1,49% dla pozostałych kart wydanych na terenie EU 

c. 1,99% dla kart wydanych poza terenem EU  
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d. Opłata początkowa w wysokości 1 zł 

e. Opłata za gotowość nie będzie pobierana 

3.3. Pozostałe opłaty i prowizje będą pobierane zgodnie z ogólną Tabelą Opłat Akceptanta, która dostępna jest na stronie internetowej. 

4. Partner zastrzega, że ma prawo odmówić zawarcia umowy o usługę Partnera w ramach Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł (Karta M)” m.in.  

w przypadku: 

4.1. gdy miejsce, w którym miałaby być świadczona usługa Partnera nie spełnia określonych technicznych wymagań niezbędnych do realizacji 

usług Partnera, 

4.2. negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Klienta, 

4.3. zawarcie jej z konkretnym Klientem byłoby sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

4.4. Klient miał uprzednio zawartą umowę z innym agentem rozliczeniowym, która została rozwiązana z powodu nienależytego wykonywania 

tej umowy przez Klienta, 

4.5. Klient prowadzi działalność uznawaną przez międzynarodową lub międzynarodowe organizację/ę płatniczą/e za branże wykluczone,  

4.6. Klient ma już uprzednio zawarta z Partnerem umowę o akceptację kart płatniczych. 

5. Partner zastrzega, że ma prawo wypowiedzieć Umowę o usługę Partnera w ramach Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł (Karta M)” w trybie natych-

miastowym w przypadku jeżeli po zawarciu Umowy o Usługę Partnera okaże się, że brak jest możliwości spełnienia technicznych wymagań nie-

zbędnych do realizacji Usług Partnera (np. brak usługi transmisji danych ze względu na brak zasięgu radiowego operatora komórkowego).  

6. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 4 i ust. 5 powyżej P4 Sp. z o.o. umożliwi Klientowi P4 zmianę warunków Umowy o świad-

czenie Usług Telekomunikacyjnych lub odstąpienie od niej, a także w przypadku gdy Abonent P4 w chwili zawierania Umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych był już stroną zawartej z Partnerem umowy w zakresie akceptacji kart płatniczych. 

7. Czas trwania „Terminal za 1 zł (Karta M)”  obejmuje okres 24 miesięcy od dnia otrzymania Karty rabatowej „M First Data”, pod warunkiem zawarcia 

umowy z Partnerem w terminie 90 dni od dnia podpisania Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych z P4 Sp. z o.o. Po upływie 90 dni od 

dnia otrzymania Karty rabatowej „M First Data” okres trwania Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł (Karta M)”  będzie proporcjonalnie skracany  

o czas, który upłynął po 90 dniach od daty podpisania Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych z P4 Sp. z o.o., a datą zawarcia umowy  

z Partnerem. 

8. Okres ważności Karty rabatowej, czyli okres w którym można skorzystać z unikalnego kodu wynosi 24 miesiące od daty zawarcia Umowy lub 

przedłużenia jej. Po tym okresie skorzystanie z oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł (Karta M)” Partnera nie będzie możliwe, a Abonentowi z tego 

tytułu nie będzie przysługiwać żadna rekompensata. 

9. P4 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez Partnera. Wszelkie reklamacje związane ze 

świadczeniem usług przez Partnera powinny być kierowane bezpośrednio do Partnera. 

IX. KARTA RABATOWA „L FIRST DATA” 

1. Promocja z Kartą rabatową „L First Data” jest organizowana wspólnie z First Data Polska S.A zwaną dalej „Partnerem”. 

2. Karta rabatowa „L First Data” zawiera unikalny kod, który uprawnia do zawarcia umowy z Partnerem na warunkach określonych w regulaminie oferty 

specjalnej („Oferta Specjalna”) „Terminal płatniczy za 1 zł (Karta L)” dostępnym na stronie internetowej Partnera. 

3. W ramach ww. Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł”  klient otrzymuje preferencyjne warunki świadczenia usług przez Partnera w tym m.in.: 

3.1. Dzierżawę terminala płatniczego Verifone VX675 (lub równorzędnego) w cenie 1 PLN (1,23 PLN z VAT) za okres 24 miesięcy, a także bez 

dodatkowych opłat pakiet serwisowy na cały okres dzierżawy urządzenia, w skład którego wchodzą m.in.: dostarczenie terminala, serwis, 

wsparcie telefoniczne. 

3.2. Usługę akceptacji kart płatniczych ze stałą stawką prowizyjną w wysokości:  

a. 0,59% wartości każdej transakcji za procesowanie transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wydanych na terenie Polski 

b. 1,49% dla pozostałych kart wydanych na terenie EU 

c. 1,99% dla kart wydanych poza terenem EU 

d. Opłata początkowa w wysokości 1 zł 

e. Dodatkowo klient jest zobowiązany do uiszczania Opłaty za gotowość, która będzie pobierana w wysokości 30,00 PLN, gdy obrót 

będzie mniejszy niż 5000 PLN w okresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy). 

3.3. Pozostałe opłaty i prowizje będą pobierane zgodnie z ogólną Tabelą Opłat Partnera, która dostępna jest na jego stronie internetowej. 

4. Partner zastrzega, że ma prawo odmówić zawarcia umowy o usługę Partnera w ramach Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł (Karta L)” m.in.  

w przypadku: 

1.1. gdy miejsce, w którym miałaby być świadczona usługa Partnera nie spełnia określonych technicznych wymagań niezbędnych do realizacji 

usług Partnera, 

1.2. negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Klienta, 

1.3. zawarcie jej z konkretnym Klientem byłoby sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

1.4. Klient miał uprzednio zawartą umowę z innym agentem rozliczeniowym, która została rozwiązana z powodu nienależytego wykonywania 

tej umowy przez Klienta, 

1.5. Klient prowadzi działalność uznawaną przez międzynarodową lub międzynarodowe organizację/ę płatniczą/e za branże wykluczone,  

1.6. Klient ma już uprzednio zawarta z Partnerem umowę o akceptację kart płatniczych. 

2. Partner zastrzega, że ma prawo wypowiedzieć Umowę o usługę Partnera w ramach Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł (Karta L)” w trybie natych-

miastowym w przypadku jeżeli po zawarciu Umowy o Usługę Partnera okaże się, że brak jest możliwości spełnienia technicznych wymagań nie-

zbędnych do realizacji Usług Partnera (np. brak usługi transmisji danych ze względu na brak zasięgu radiowego operatora komórkowego).  
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3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 4 i ust. 5 powyżej P4 Sp. z o.o. umożliwi Klientowi P4 zmianę warunków Umowy o świad-

czenie Usług Telekomunikacyjnych lub odstąpienie od niej, a także w przypadku gdy Abonent P4 w chwili zawierania Umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych był już stroną zawartej z Partnerem umowy w zakresie akceptacji kart płatniczych. 

4. Czas trwania „Terminal za 1 zł (Karta L)”  obejmuje okres 24 miesięcy od dnia otrzymania Karty rabatowej „L First Data”, pod warunkiem zawarcia 

umowy z Partnerem w terminie 90 dni od dnia podpisania Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych z P4 Sp. z o.o. Po upływie 90 dni od 

dnia otrzymania Karty rabatowej „L First Data” okres trwania Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł (Karta L)”  będzie proporcjonalnie skracany o czas, 

który upłynął po 90 dniach od daty podpisania Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych z P4 Sp. z o.o., a datą zawarcia umowy z Partne-

rem. 

5. Okres ważności Karty rabatowej, czyli okres w którym można skorzystać z unikalnego kodu wynosi 24 miesiące od daty zawarcia Umowy lub 

przedłużenia jej. Po tym okresie skorzystanie z oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł (Karta L)” Partnera nie będzie możliwe, a Abonentowi z tego 

tytułu nie będzie przysługiwać żadna rekompensata. 

6. P4 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez Partnera. Wszelkie reklamacje związane ze 

świadczeniem usług przez Partnera powinny być kierowane bezpośrednio do Partnera. 

X. KARTA RABATOWA „XL FIRST DATA” 

1. Promocja z Kartą rabatową „XL First Data” jest organizowana wspólnie z First Data Polska S.A zwaną dalej „Partnerem”. 

2. Karta rabatowa „XL First Data” zawiera unikalny kod, który uprawnia do zawarcia umowy z Partnerem na warunkach określonych w regulaminie 

oferty specjalnej („Oferta Specjalna”) „Terminal płatniczy za 1 zł (Karta XL)” dostępnym na stronie internetowej Partnera. 

3. W ramach ww. Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł”  klient otrzymuje preferencyjne warunki świadczenia usług przez Partnera w tym m.in.: 

3.1. Dzierżawę terminala płatniczego Verifone VX675 (lub równorzędnego) w cenie 1 PLN (1,23 PLN z VAT) za okres 24 miesięcy, a także bez 

dodatkowych opłat pakiet serwisowy na cały okres dzierżawy urządzenia, w skład którego wchodzą m.in.: dostarczenie terminala, serwis, 

wsparcie telefoniczne.  

3.2. Usługę akceptacji kart płatniczych ze stałą stawką prowizyjną w wysokości:  

a. 0,49% wartości każdej transakcji za procesowanie transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wydanych na terenie Polski 

b. 1,49% dla pozostałych kart wydanych na terenie EU 

c. 1,99% dla kart wydanych poza terenem EU  

d. Opłata początkowa w wysokości 1 zł 

e. Dodatkowo klient jest zobowiązany do uiszczania Opłaty za gotowość, która będzie pobierana w wysokości 30,00 PLN, gdy obrót 

będzie mniejszy niż 5000 PLN w okresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy). 

3.3. Pozostałe opłaty i prowizje będą pobierane zgodnie z ogólną Tabelą Opłat Partnera, która dostępna jest na jego stronie internetowej. 

4. Partner zastrzega, że ma prawo odmówić zawarcia umowy o usługę Partnera w ramach Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł (Karta XL)” m.in.  

w przypadku: 

4.1. gdy miejsce, w którym miałaby być świadczona usługa Partnera nie spełnia określonych technicznych wymagań niezbędnych do realizacji 

usług Partnera, 

4.2. negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Klienta, 

4.3. zawarcie jej z konkretnym Klientem byłoby sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

4.4. Klient miał uprzednio zawartą umowę z innym agentem rozliczeniowym, która została rozwiązana z powodu nienależytego wykonywania 

tej umowy przez Klienta, 

4.5. Klient prowadzi działalność uznawaną przez międzynarodową lub międzynarodowe organizację/ę płatniczą/e za branże wykluczone,  

4.6. Klient ma już uprzednio zawarta z Partnerem umowę o akceptację kart płatniczych. 

5. Partner zastrzega, że ma prawo wypowiedzieć Umowę o usługę Partnera w ramach Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł (Karta XL)” w trybie natych-

miastowym w przypadku jeżeli po zawarciu Umowy o Usługę Partnera okaże się, że brak jest możliwości spełnienia technicznych wymagań nie-

zbędnych do realizacji Usług Partnera (np. brak usługi transmisji danych ze względu na brak zasięgu radiowego operatora komórkowego).  

6. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 4 i ust. 5 powyżej P4 Sp. z o.o. umożliwi Klientowi P4 zmianę warunków Umowy o świad-

czenie Usług Telekomunikacyjnych lub odstąpienie od niej, a także w przypadku gdy Abonent P4 w chwili zawierania Umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych był już stroną zawartej z Partnerem umowy w zakresie akceptacji kart płatniczych. 

7. Czas trwania „Terminal za 1 zł (Karta XL)”  obejmuje okres 24 miesięcy od dnia otrzymania Karty rabatowej „XL First Data”, pod warunkiem zawarcia 

umowy z Partnerem w terminie 90 dni od dnia podpisania Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych z P4 Sp. z o.o. Po upływie 90 dni od 

dnia otrzymania Karty rabatowej „XL First Data” okres trwania Oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł (Karta XL)”  będzie proporcjonalnie skracany  

o czas, który upłynął po 90 dniach od daty podpisania Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych z P4 Sp. z o.o., a datą zawarcia umowy  

z Partnerem. 

8. Okres ważności Karty rabatowej, czyli okres w którym można skorzystać z unikalnego kodu wynosi 24 miesiące od daty zawarcia Umowy lub 

przedłużenia jej. Po tym okresie skorzystanie z oferty Specjalnej „Terminal za 1 zł (Karta XL)” Partnera nie będzie możliwe, a Abonentowi z tego 

tytułu nie będzie przysługiwać żadna rekompensata. 

9. P4 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez Partnera. Wszelkie reklamacje związane ze 

świadczeniem usług przez Partnera powinny być kierowane bezpośrednio do Partnera. 

 

XII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Połączenia głosowe lub wideo mogą być automatycznie przerwane po upływie 2 godzin. 

2. Połączenia z numerami specjalnymi, infolinii i audiotekstowe mogą być automatycznie przerywane po upływie 15 minut. 
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3. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba że inne Oferty Promocyjne stanowią inaczej.  

4. W ramach Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX z Umową na czas określony otrzymasz Kartę SIM/USIM z Numerem MSISDN (numerem telefonu), przy 

czym możliwość zakupu Telefonu lub innego urządzenia jest określona w ramach poszczególnych taryf. 

5. W Okresie Zastrzeżonym możesz zwiększyć wartość swojego Abonamentu (w ramach wybranego czasu obowiązywania Umowy) na warunkach 

określonych w Cenniku Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX. 

6. W Okresie Zastrzeżonym nie możesz zmniejszyć wartości swojego Abonamentu.  

7. Zmiana Abonamentu obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego pełnego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym,  

w którym dokonano dyspozycji zmiany. Dyspozycja zmiany Abonamentu powinna być zgłoszona nie później niż na czternaście dni roboczych przed 

końcem bieżącego Okresu Rozliczeniowego. 

8. W przypadku zgłoszenia zmiany później niż czternaście dni przed końcem bieżącego Okresu Rozliczeniowego, zmiana Abonamentu może nastąpić 

od pierwszego dnia kolejnego Okresu Rozliczeniowego po Okresie Rozliczeniowym, w którym Abonent dokonał dyspozycji zmiany. 

9. Jeśli z Twojej winy dojdzie do rozwiązania Umowy przed upływem Okresu Zastrzeżonego, zostaniesz zobowiązany do zapłacenia kary umownej. 

Kara umowna należna P4 nie będzie większa niż kwota przyznanej ulgi pomniejszana o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia 

Umowy do dnia jej rozwiązania.  

10. Po upływie Okresu Zastrzeżonego Umowa przekształca się w Umowę na czas nieokreślony, przy czym zachowujesz wysokość Abonamentu oraz 

Usługi Telekomunikacyjne przyznane w ramach Oferty Promocyjnej. 

11. P4 zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na 

prawa i obowiązki uprzednio przez Ciebie nabyte. Informacja o odwołaniu Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

12. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści Oferty Promocyjnej z dużej litery i nie zdefiniowane w niej, należy rozumieć zgodnie z ich definicją 

zawartą w Cenniku Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX oraz Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów.  

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik Oferty SIM FORMUŁA BIZBOX, Regulamin świad-

czenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów. 

14. W ramach Oferty Promocyjnej będzie domyślnie aktywowana usługa: Poczta Głosowa Standard.  

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami dokumentów wskazanych powyżej, posta-

nowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

16. Wraz z przejściem Numeru Telefonu na ofertę abonamentową Użytkowników korzystających z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 

w formie przedpłaconej (pre-paid) przez co najmniej 3 miesiące i utrzymujących w dniu zawarcia Umowy na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej 

Okres ważności połączeń wychodzących, przepadają wszelkie pakiety internetowe, minut lub SMS, rabaty, środki z Pakietu Złotówek uzyskane 

przez Użytkownika na podstawie dotychczasowych Ofert Promocyjnych lub usługi przyznane w drodze indywidualnych ustaleń z P4. 

17. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (zł) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano 

inaczej. 

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

19. Nazwy Ofert Promocyjnych uwidaczniane na Umowie bądź aneksie do Umowy to: 

 

NAZWA OFERTY PROMOCYJNEJ 

OFERTY Z TELEFONEM OFERTY BEZ TELEFONU (TYLKO SIM) 

Specjalna SIM FORMUŁA BIZBOX 

(10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/150) 

Specjalna SIM FORMUŁA BIZBOX VIP (90/100/120/140/160) 

Specjalna SIM FORMUŁA BIZBOX tylko SIM 

Specjalna SIM FORMUŁA BIZBOX tylko SIM 12 

 

 

http://www.play.pl/

