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§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Promocja „BIZNES MIX” („Promocja”) organizowana przez Polkomtel S.A. („Polkomtel”) skierowana jest do przedsiębiorców i innych Klientów 

posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus („Umowa”).  
2. Promocja trwa od 11.12.2006 r. do odwołania. 

§ 2 UPRAWNIENIA ABONENTA 
1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji („Abonent”) kupuje aparat telefoniczny po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 

do niniejszego Regulaminu. Aparaty telefoniczne nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. 
2. Abonent może wybrać plan cenowy Biznes Mix 30 lub Biznes Mix 50 („plan cenowy”) zgodnie z poniższą specyfikacją: 
 

 Biznes Mix 30 Biznes Mix 50 
Abonament 30 zł (36,60 zł) 50zł (61 zł z VAT ) 
Stawka za minutę połączenia krajowego 0,54 zł (0,66 zł ) 0,49 zł (0,60 zł z VAT) 
Stawka za krajową wiadomość SMS 0,20 zł (0,24 zł z VAT) 
Stawka za krajową wiadomość MMS 0,33 zł (0,40 zł z VAT ) 

 
3. Jeżeli niniejszy Regulamin Promocji nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel na 

zasadach określonych w planie cenowym Biznes Mix stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
4. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 24,59 zł (30 zł z VAT). 
5. Warunkiem korzystania przez Abonenta z usług jest terminowe opłacanie abonamentu i posiadanie dodatniej wartości konta. 
6. Opłata aktywacyjna, o której mowa w §1 pkt.4 zwiększa wartość konta o kwotę 30 zł z VAT, która stanowi początkową wartość konta Abonenta. 
7. Abonent zobowiązuje się płacić co miesiąc określony w Umowie abonament, zgodny z planem cenowym z jakiego korzysta.   
8. Zapłacona kwota abonamentu zwiększa wartość konta odpowiednio o 30 zł lub 50 zł (36,60 zł lub 61 zł z VAT) w zależności od planu cenowego, z 

jakiego korzysta Abonent. Zasilenie konta o wskazaną w zdaniu poprzednim wartość następuje w ciągu 48 godzin przed rozpoczęciem każdego 
następnego okresu rozliczeniowego. 

9. Abonent może wykonywać połączenia telefoniczne i korzystać z innych usług do momentu wyczerpania wartości konta, pod warunkiem, że 
zobowiązania wynikające z Umowy są regulowane terminowo i świadczenie usług nie zostało zawieszone. 

10. Posiadanie dodatniej  wartości konta nie zwalnia Abonenta z obowiązku comiesięcznego regulowania płatności z tytułu abonamentu na podstawie 
przesyłanych do Abonenta rachunków telefonicznych. Pomimo dodatniej wartości konta, w przypadku nieterminowego regulowania rachunków 
telefonicznych świadczenie usług zostanie zawieszone. 

11. W przypadku braku posiadania dodatniej wartości konta, Abonent nie może korzystać z usług, za wyjątkiem odbierania połączeń przychodzących, do 
momentu kolejnego podwyższenia wartości konta wynikającego z abonamentu lub z zasilenia konta, pod warunkiem, że zobowiązania wynikające z 
Umowy są regulowane terminowo i świadczenie usług nie zostało zawieszone.  

12. Zwiększenie wartości konta następuje poprzez zapłatę abonamentu lub poprzez zasilanie konta przez Abonenta.  
13. W przypadku braku posiadania dodatniej wartości konta,  aby dalej korzystać z usług Abonent musi samodzielnie dokonać zasilenia konta przy pomocy 

metod opisanych w planie cenowym Biznes Mix stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i na stronach www.simplus.pl  
14. W zależności od wartości zasileń konta metodami, o których mowa w §3 pkt.13 Abonent otrzymuje rabat, który odpowiednio zwiększa wartość zasilenia 

konta, zgodnie z poniższą tabelą: 

Nominał zasileń konta  Wartość zasilenia konta  Procentowa wartość rabatu  
10-99 zł (z VAT)  100% wartości nominału  0%  

100-149 zł (z VAT)  115% wartości nominału  15%  
150 zł (z VAT)  120% wartości nominału  20%  

15. Informacje dotyczące ważności konta zawarte na Telekartach SIMPLUS, stronach www.simplus.pl i innych materiałach związanych z SIMPLUS nie 
dotyczą Abonentów korzystających z usług na podstawie Umowy.  

16. Po zakończeniu okresu, o którym mowa w §3 pkt.1 opłaty za usługi będą nadal naliczane według zasad określonych w planie cenowym Biznes Mix 
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

17. Ze względu na to, że Abonent zobowiązany jest płacić na podstawie rachunków telefonicznych otrzymywanych co miesiąc tylko abonament, na rachunku 
telefonicznym uwzględniana będzie jedynie opłata abonamentowa oraz opłata aktywacyjna, o której mowa w §2 pkt.4, a w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w § 4 pkt.1 także kwota kary umownej.   

18. Abonent może zażądać wystawienia szczegółowego wykazu połączeń wykonanych na podstawie Umowy osobiście wyłącznie w Salonach Firmowych 
sieci Plus. Szczegółowy wykaz połączeń wykonanych na podstawie Umowy obejmuje maksymalnie 3 ostatnie okresy rozliczeniowe.  

19. Z tytułu udostępnienia szczegółowego wykazu połączeń wykonanych na podstawie Umowy Polkomtel pobiera opłatę w wysokości 25 zł (30,50 zł z VAT) 
za każdy szczegółowy wykaz połączeń wykonanych na podstawie Umowy. 

§ 3 WARUNKI SPECJALNE 
1. W ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Abonent nie może zawiesić świadczenia usług ani przenieść na inny podmiot praw i obowiązków 

wynikających z Umowy bez zgody Polkomtel. 
2. Przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Abonent nie może zmienić planu cenowego na inną taryfę, z zastrzeżeniem, że Abonent może 

zmienić plan cenowy  Biznes Mix 30 na plan cenowy Biznes Mix 50. 
3. Jakakolwiek zmiana planu cenowego jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 
4. Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na innego Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje 

utratę niewykorzystanej wartości konta oraz kwoty rabatu. 
5. W przypadku zmiany planu cenowego zgodnie z § 3 pkt.2, wysokość zasilenia w pierwszym okresie rozliczeniowym po dokonaniu tej zmiany będzie  

równa wielkości zasilenia sprzed zmiany planu cenowego. Zasilenie w wysokości zgodnej z nowo-wybranym planem cenowym jest realizowane po 
zakończeniu pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego, który nastąpi po dacie zmiany planu cenowego. 

 
§ 4 ZOBOWIĄZANIA  

1. Abonent zobowiązuje się, że w ciągu 24 miesięcy od dnia jej zawarcia: 
a. nie rozwiąże Umowy, 
b. swoim działaniem nie spowoduje rozwiązania Umowy przez Polkomtel lub zaprzestania świadczenia przez Polkomtel usług w ramach 

Umowy.  
2. W związku z ulgami przyznawanymi Abonentowi przez Polkomtel w przypadku niewykonania przez Abonenta zobowiązań, o których mowa powyżej 

Abonent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Polkomtel kary umownej w wysokości 400  złotych.  
3. W przypadku utraty karty SIM aktywowanej na podstawie Umowy przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Abonent powinien wystąpić do 

Polkomtel o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel faktu utraty karty SIM. W przypadku braku 
aktywacji nowej karty SIM Polkomtel uprawniony jest do naliczenia kara umownej określonej w pkt. 2 powyżej.  

 
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu świadczenia 
usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel dla Abonentów", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 
 

Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji Biznes Mix określone w niniejszym Regulaminie oraz treść Załącznika nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu    
..............................., dnia .................... 200… r.    
 
ABONENT  ......................................…….. 

 
 

http://www.simplus.pl
http://www.simplus.pl
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do Regulaminu Promocji „BIZNES MIX” 
 

§ 1 BLOKADA KARTY SIM 
1. Oferowany w ramach Promocji aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus.  
2. Abonent może żądać usunięcia blokady SIM Lock w Salonie Firmowym Plus po upływie 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy, nie później jednak, 

niż przed upływem 5 lat od daty zakupu aparatu telefonicznego. Po upływie tego terminu Abonent nie może żądać od Polkomtel usunięcia blokady 
SIM Lock Polkomtel usuwa w aparatach blokady karty SIM Lock w ramach istniejących możliwości technicznych. 

3. W przypadku usunięcia blokady SIM Lock poza Salonem Firmowym Plus w sposób nieuzgodniony z Polkomtel Abonent traci prawo do bezpłatnej 
obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową jeżeli wada/ niezgodność z 
umową powstała w związku z usunięciem blokady SIM Lock. 

 
§ 2 PROMOCYJNE CENY APARATÓW TELEFONICZNYCH 

1. Przy zawieraniu Umowy w ramach Promocji Polkomtel umożliwi Abonentowi zakup aparatu telefonicznego na warunkach cenowych określonych w 
tabeli poniżej.  

2. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych punktów 
sprzedaży (obsługi). 

 
 

Biznes Mix 30 Biznes Mix 50 
Cena w zł aparatów tel. 

Oferowanych na warunkach 
ogólnych Lp. Model telefonu 

Cena netto Cena z VAT Cena netto Cena z VAT Cena netto Cena z VAT 

1 Motorola C261 23,77 29,00 15,57 19,00 327,05 399,00 

2 Motorola L6 204,10 249,00 163,11 199,00 450,00 549,00 

3 Motorola V235 64,75 79,00 48,36 59,00 327,05 399,00 

4 Motorola V3 187,70 229,00 146,72 179,00 654,92 799,00 

5 Motorola V3 standard 154,92 189,00 105,74 129,00 613,93 748,99 

6 Motorola C390+HS805 56,56 69,00 31,97 39,00 384,43 469,00 

7 Nokia 1600 0,82 1,00 0,82 1,00 245,08 299,00 

8 Sagem my301X 64,75 79,00 31,97 39,00 327,05 399,00 

9 Sagem my400X 23,77 29,00 15,57 19,00 351,64 429,00 

10 Samsung X160 15,57 19,00 0,82 1,00 327,05 399,00 

11 Samsung X480 64,75 79,00 40,16 49,00 368,03 449,00 

12 Samsung X640 98,36 120,00 72,95 89,00 368,03 449,00 

13 Samsung X700 450,00 549,00 409,02 499,00 736,89 899,00 

14 Samsung X820 818,85 999,00 736,89 899,00 1515,57 1849,00 

15 Samsung D600 941,80 1149,00 917,21 1119,00 1187,70 1449,00 

16 Samsung E530 572,95 699,00 450,00 549,00 818,85 999,00 

17 Sony Ericsson K300i 64,75 79,00 40,16 49,00 368,03 449,00 

18 Sony Ericsson K310i 72,95 89,00 48,36 59,00 409,02 499,00 

19 Sony Ericsson K600i 409,02 499,00 327,05 399,00 630,33 769,00 

20 Sony Ericsson K610i 630,33 769,00 572,95 699,00 859,84 1049,00 

21 Sony Ericsson Z300i 0,82 1,00 0,82 1,00 286,07 349,00 
 
 
 
 

 
 
Ceny detaliczne aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień 11.12.2006r. 
 
 


