
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „KOMÓRKA STACJONARNA DLA FIRM” – tylko SIM” (01) („REGULAMIN”) 

WERSJA Z 08.05.2017 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Promocja „KOMÓRKA STACJONARNA DLA FIRM – TYLKO SIM” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 („Polkomtel”) i skierowana jest do 

przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania: 

a) zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Polkomtel („Umowa”) na Okres 24 miesięcy („czas oznaczony Umowy”) 

lub  

b) skorzystając z możliwości przeniesienia przydzielonego numeru w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej z sieci innego dostawcy usług telekomunikacyjnych do 

sieci Polkomtel i zawrą z Polkomtel na piśmie Umowę dotyczącą numeru przeniesionego na czas oznaczony Umowy, stając się Abonentami2. 

2. Promocja trwa od 08.05.2017 r. do odwołania.  

3. Użyte w Regulaminie Promocji określenia pisane z wielkiej litery, o ile nie zdefiniowano ich inaczej w Regulaminie Promocji, posiadają znaczenie nadane im w 

Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel. Sp. o.o. – Abonament („Regulamin”). 

§ 2 PAKIETY TARYFOWE I INNE UPRAWNIENIA ABONENTA 

1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji („Abonent”) nie ma możliwości zakupu Urządzenia telekomunikacyjnego/innego sprzętu w promocyjnej cenie.  

Promocyjna opłata aktywacyjna 

2. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów zawartych w ramach Promocji wynosi 35 zł (43,05 zł z VAT) i jest płatna z pierwszym Rachunkiem 

telefonicznym. 

Promocyjne plany cenowe 

3. Abonent może wybrać jeden promocyjnych planów cenowych: Komórka Stacjonarna dla Firm 9, Komórka Stacjonarna dla Firm 15, Komórka Stacjonarna dla Firm 

25, („Promocyjny Plan Cenowy”). Liczbę minut wliczonych w Opłatę abonamentową oraz dodatkowe opcje Usług w poszczególnych Promocyjnych Planach Cenowych 

przedstawia tabela poniżej:  

Promocyjny Plan Cenowy 
Komórka Stacjonarna  

Dla Firm 9 

Komórka Stacjonarna  

Dla Firm 15 

Komórka Stacjonarna  

Dla Firm 25 

Abonament 
9 zł 

(11,07 zł VAT) 

15 zł 

(18,45 zł z VAT) 

25 zł 

(30,75 zł z VAT) 

Stawka za minutę krajowego połączenia do operatorów: Orange Polska S.A, T-

Mobile Polska  S.A., Cyfrowy Polsat S.A., P4 Sp. z o.o., CenterNet S.A. oraz 

dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych 

operatorówBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

0,19 zł  

(0,23 zł z VAT) 

0,19 zł  

(0,23 zł z VAT) 
0 zł 

Stawka za minutę krajowego połączenia do wszystkich krajowych sieci 

stacjonarnychBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

0,19 zł 

(0,23 zł z VAT) 
0 zł 0 zł 

Stawka za minutę krajowego połączenia do operatora Polkomtel Sp. z o.o. oraz 

dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego 

operatoraBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

0 zł  0 zł 0 zł 

4. Jeżeli Regulamin Promocji nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z Usług zgodnie z Cennikiem właściwym dla Taryf Kwotoreduktor Stacjonarny dla Firm: w 

przypadku Promocyjnego Planu Cenowego Komórka Stacjonarna dla Firm 9 z Cennikiem właściwym dla Taryfy Kwotoreduktor Stacjonarny dla Firm 150; w przypadku 

Promocyjnego Planu Cenowego Komórka Stacjonarna dla Firm 15 zgodnie z Cennikiem właściwym dla Taryfy Kwotoreduktor Stacjonarny dla Firm 500; w przypadku 

Promocyjnego Planu Cenowego Komórka Stacjonarna dla Firm 25 zgodnie z Cennikiem właściwym dla Taryfy Kwotoreduktor Stacjonarny dla Firm 900. 

5. W ramach Promocji Abonent uzyskuje prawo do korzystania z Usług na specjalnych warunkach promocyjnych określonych w Regulaminie Promocji przez cały okres 

świadczenia Usług3, chyba że z treści Regulaminu Promocji wynika inny termin. 

6. Dla określenia „Kwotoreduktor Stacjonarny dla Firm”, w szczególności na Rachunkach telefonicznych lub wykazach połączeń, może  być zamiennie używana nazwa 

„Komórka Stacjonarna dla Firm”. Użycie zamiennej nazwy nie oznacza zmiany warunków świadczenia Usług. 

7. Do świadczenia Usług mają zastosowanie postanowienia „Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. - Abonament" oraz 

„Regulaminu świadczenia przez Polkomtel sp. z o.o. Usługi Kwotoreduktor Stacjonarny”, o ile Regulamin Promocji nie stanowi inaczej. 

Rabat za przeniesienie numeru 

8. Abonent, wymieniony w § 1 pkt 1 b) otrzyma w ramach Promocji Rabat 100% na abonament za przeniesienie numeru („Rabat za przeniesienie numeru”) przez 3 pełne 

Okresy rozliczeniowe od dnia aktywacji Karty SIM w ramach Umowy. Aktywacja Rabatu za przeniesienie numeru jest automatyczna i bezpłatna. Abonent nie może 

zrezygnować z Rabatu za przeniesienie numeru. 

§ 3 WARUNKI SPECJALNE 

1. Jakakolwiek zmiana Promocyjnego Planu Cenowego jest możliwa z początkiem nowego Okresu rozliczeniowego. 

§ 5 LIMIT KREDYTOWY I KAUCJA 

1. Limit kredytowy wynosi 244 zł. 

2. Polkomtel jest uprawniony do żądania od Abonenta Kaucji według następujących zasad: 

a. w przypadku określonym w § 11 ust. 1 lit. g Regulaminu - 380 zł,  

b. w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 lit. c, lit. d, lit. f, lub w § 6 ust. 12 Regulaminu - 1500 zł,  

c. w przypadku określonym w § 11 ust. 1 lit. h Regulaminu - 3800 zł,   

d. w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 lit. a, lit. b Regulaminu - 7600 zł,   

e. w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 lit. e Regulaminu w stopniu: niski – 400 zł, średni – 1500 zł, wysoki – 7600 zł.  

3. Kaucja podlega zwrotowi po terminowym opłaceniu przez Abonenta należności wynikających z: 

                                                                        
1 POLKOMTEL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430, kapitał zakładowy 3 525 300 000 zł, NIP 527-10-37-727, Regon 
011307968. Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent) lub 2601 
(jednorazowa opłata za połączenie z konsultantem - 1,97 zł z VAT), e-mail: bok@plus.pl. 
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o.- Abonament. 
3 Z wyłączeniem połączeń w ramach usługi „Przekazywanie połączeń”, połączeń na numery serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz na inne numery specjalne.  

mailto:bok@plus.pl


 

 

a. 3 kolejnych Rachunków telefonicznych - w przypadku Kaucji w kwocie 380 zł lub 400 zł, 

b. 6 kolejnych Rachunków telefonicznych - w przypadkach Kaucji w kwocie 1500 zł, 

c. 12 kolejnych Rachunków telefonicznych - w przypadku Kaucji w kwocie 3800 zł lub 7600 zł. 

 

 

Kody promocji dla Klientów spełniających warunek w § 1 lit. a (Nowy Klient): SKOSTA2401;  

Kody promocji dla Klientów spełniających warunek w § 1 lit. b (FNP): SKOSTF2401;  

 

 

 

 

 

 


