Regulamin Promocji „Pakiety Internetowe – Internet w samochodzie” („Regulamin”)
Wersja obowiązująca od dnia 02.07.2018 r.

I.

Opis Promocji

1.

Promocja "Pakiety Internetowe – Internet w samochodzie” („Promocja”) jest organizowana przez
1
POLKOMTEL sp. z o.o. („POLKOMTEL”) i adresowana do Abonentów Internetu w samochodzie (zwanych
dalej łącznie „Abonentami”).

2.

Promocja obowiązuje od dnia 2 lipca 2018 do odwołania.

3.

W ramach Promocji Abonent może skorzystać z następujących Pakietów internetowych:
Pakiet internetowy

Nazwa

Okres ważności Pakietu
internetowego

Cena

3 GB

Pakiet Na dzień

24 godzin (1 dzień),

9 zł

10 GB

Pakiet Miesięczny

720 godzin (30 dni)

29 zł

100 GB

Pakiet Roczny

8760 godzin (365 dni)

279 zł

II.

Zasady włączania i wyłączania Pakietu internetowego, zasady korzystania z Pakietów internetowych,
wnoszenia opłat i zasady rozliczania Pakietów internetowych oraz Informacje ogólne dotyczące
korzystania z Pakietów internetowych określone są w Cenniku Taryfy Internet w samochodzie.

III.

Z Pakietów internetowych można korzystać w sieci Plus oraz w roamingu międzynarodowym w
sieciach partnerów roamingowych Polkomtel, w krajach wymienionych w Tabeli Krajów
Roamingowych zamieszczonej w Cenniku Taryfy Internet w samochodzie.

IV.

Informacje dodatkowe

1. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie podana przez POLKOMTEL do wiadomości publicznej na stronie
internetowej www.internetwsamochodzie.plus.pl lub www.plus.pl. Odwołanie Promocji nie ma wpływu na
możliwość korzystania z już aktywowanych Pakietów Internetowych.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, w tym w zakresie definicji pojęć pisanych wielką literą, a nie
zdefiniowanych odmiennie w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Cennika Taryfy
Internet w samochodzie oraz Regulaminu świadczenia usług Internet w samochodzie.
3. Cennik Taryfy Internet w samochodzie oraz Regulamin świadczenia usług Internet w samochodzie jest
dostępny na stronie internetowej www.internetwsamochodzie.plus.pl lub www.plus.pl oraz w siedzibie
POLKOMTEL.

POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673), ul. Konstruktorska 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000419430, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, kapitał zakładowy 2 360 069 800 PLN,
1

Połączenie z Działem Obsługi Klienta jest dostępne poprzez numer 00 800 321 14 01 (bezpłatny dla Klientów dzwoniących z
Polski) oraz (+48) 22 426 92 92 (płatny dla Klientów dzwoniących z Polski i z zagranicy), e-mail: internetwsamochodzie@plus.pl
Polkomtel może rejestrować treść połączeń z Działem Obsługi Klienta w celu udokumentowania dyspozycji przekazywanych
konsultantom przez Abonenta Internetu w samochodzie i usprawniania obsługi Klienta/ Abonenta Internetu w samochodzie.

