
Regulamin promocji „Bon Turystyczny” 

wersja z dnia 22.05 2019 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady promocji „Bon Turystyczny” („Promocja”) organizowanej przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 

2.360.069.800 zł, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, dalej „Polkomtel”.  

2. Do skorzystania z Promocji uprawnieni są:  

Klienci, którzy w okresie trwania Promocji za pośrednictwem strony internetowej www.plus.pl zawrą z Polkomtel w ciągu 72 

godzin dwie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofercie Plus Abonament lub Plus Internet w jednej z 

promocji wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu i staną się Abonentami w rozumieniu Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. o.o. – oferty abonamentowe (zwani łącznie „Abonentami”). Okres 72  

godziny liczony jest od daty zawarcia pierwszej umowy. 

3. W ramach Promocji po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2, Abonenci otrzymają bony rabatowe o wartości 100 

EURO uprawniające do zniżki na niektóre usługi turystyczne rezerwowane w serwisie Connex („Bon”). Liczba dostępnych 

Bonów jest ograniczona. W ramach promocji dostępnych jest 2500 Bonów do realizacji.  

4. Promocja obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub do czasu wyczerpania puli Bonów.  

 

§ 2 
Otrzymanie i realizacja Bonu 

1. Bon zostanie przesłany Abonentowi w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi drugiej z umów, o 
których mowa w § 1 ust. 3. 

2. Bon jest ważny do 31 grudnia 2020 r. 

3. Bon można zrealizować dokonując rezerwacji w ramach oferty hotelowej i pakietów pobytowych w hotelach partnerskich 
Connex Marketing GmbH wyłącznie poprzez stronę internetową www.connexgroup.net/bonturystyczny/plus („Serwis”). 
Rezerwacja bezpośrednio w hotelu nie jest możliwa. 

4. Bon pomniejsza koszt wybranego pakietu o 100 Euro. W ramach jednej rezerwacji można wykorzystać tylko jeden Bon. 
Termin rezerwacji musi zawrzeć się w okresie ważności Bonu. 

5.  Bon upoważnia do skorzystania z Pakietu pobytowego, który zawiera 2 noclegi dla 2 osób w pokoju dwuosobowym ze 
śniadaniem. Istnieje możliwość rozszerzenia rezerwacji o pobyt dziecka (zakwaterowanie w pokoju rodziców) za dopłatą.  

6. Nie skorzystanie z Bonu w okresie jego ważności nie uprawnia Abonenta do żądania otrzymania kolejnych Bonów. 

7. Warunki dokonywania zakupów w Serwisie określone są w regulaminie Serwisu. Serwis jest usługą świadczoną przez 
Connex Marketing GmbH. 

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Serwisie.  

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, w tym w zakresie składania reklamacji dotyczących Promocji, 

zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel – oferty 

abonamentowe oraz Regulamin sklepu internetowego Plus. 

2. Reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu rozpatruje właściciel Serwisu zgodnie z regulaminem Serwisu. Reklamacje 

można składać drogą telefoniczną na nr Infolinii +48 22 209 50 47 (Infolinia czynna poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 

– 17.00) oraz drogą elektroniczną na adres: rezerwacje@connexgroup.net 

3. Za usługi turystyczne nabyte za pośrednictwem Serwisu, w tym z wykorzystaniem Bonu, odpowiadają podmioty świadczące 

te usługi. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie plus.pl 

 

 

 

 

 

http://www.plus.pl/
http://www.connexgroup.net/bonturystyczny/plus


Załącznik nr 1 

Promocje uprawniające do skorzystania z promocji „Bon turystyczny” 

1. Plus. III (sklep internetowy). 
2. Plus. III elastyczna (sklep internetowy). 
3. Plus. III z Internetem 85. 
4. Duet, Rodzina, Rodzina+ III (sklep internetowy), 
5. Duet, Rodzina, Rodzina+ III dodatkowa karta (sklep internetowy). 
6. Plus Internet LTE tylko SIM na 24 miesiące w Sklepie Internetowym. 
7. Plus Internet LTE tylko SIM na 24 miesiące w Sklepie Internetowym – bundle 
8. Plus Internet LTE z modemem lub routerem na 24/36/48 rat z opłatą początkową w Sklepie Internetowym - bundle 
9. Plus Internet LTE ze sprzętem na 24/36/48 rat z opłatą początkową w Sklepie Internetowym 
10. Plus Internet LTE z modemem lub routerem na 24/36/48 rat z opłatą początkową w Sklepie Internetowym. 
11. Plus dla firm 3.0 w sklepie internetowym. 
12. Plus dla firm wielosim 3.0 w sklepie internetowym. 
13. Plus wielosim dla firm – dodatkowa firma 30 w sklepie internetowym. 
14. Plus dla firm 3.0 z internetem 85 w sklepie internetowym. 
15. Nowa firma/plus dla firm w sklepie internetowym. 
16. Plus Internet LTE dla Firm tylko SIM na 24 miesiące w Sklepie Internetowym. 
17. Plus Internet LTE dla Firm tylko SIM na 24 miesiące w Sklepie Internetowym – bundle. 
18. Plus Internet LTE dla Firm z modemem lub routerem na 24/36/48 rat z opłatą początkową w Sklepie Internetowym - bundle. 
19. Plus Internet LTE dla Firm ze sprzętem na 24/36/48 rat z opłatą początkową w Sklepie Internetowym. 
20. Plus Internet LTE dla Firm z modemem lub routerem na 24/36/48 rat z opłatą początkową w Sklepie Internetowym. 

 
 


