
 

 
Regulamin promocji „Darmowy Numer w Mixie 90% taniej” 

1. Promocja "Darmowy Numer w Mixie 90% taniej" („Promocja") jest organizowana przez Polkomtel S.A. („Polkomtel”) i obejmuje 
wszystkich Użytkowników MIXPLUS1, którzy w czasie jej trwania zawrą umowę dotyczącą udziału w promocji typu MIXPLUS2 ("Nowy 
Użytkownik MIXPLUS").  

2. Promocja trwa od 16.03.2007 do 30.06.2007. 
3. W okresie trwania Promocji Nowy Użytkownik MIXPLUS ma możliwość jednorazowego uruchomienia usługi „Darmowy Numer w Mixie” 

(„Usługa”) ponosząc opłatę w wysokości 1 PLN z VAT. Uruchomienie Usługi musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia aktywacji karty SIM. Po 
tym okresie możliwość uruchomienia Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie przepada. 

4. W ramach Usługi Nowy Użytkownik MIXPLUS może przez kolejnych 30 dni od momentu uruchomienia Usługi („Okres Trwania Usługi”) 
wykonywać nieograniczoną ilość nieodpłatnych3 krajowych połączeń głosowych oraz wysyłać nieograniczoną ilość nieodpłatnych4 
krajowych wiadomości tekstowych SMS na jeden wybrany numer telefonu w sieci Plus („Wybrany Numer”)5.  

5. Uruchomienie Usługi przez Nowego Użytkownika MIXPLUS odbywa się według następujących zasad: 
a) Jedynym sposobem uruchomienia Usługi przez Nowego Użytkownika MIXPLUS jest wysłanie w ciągu 30 dni od dnia aktywacji karty 

SIM, wiadomości tekstowej SMS na numer 71233, o treści: <Wybrany Numer> (np.: 601XXXXXX gdzie 601XXXXXX oznacza kolejne 
cyfry numeru telefonu w sieci Plus). Wiadomość tekstowa SMS musi być wysłana z telefonu, dla którego ma zostać uruchomiona 
Usługa. Nowy Użytkownik MIXPLUS zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS o przyjęciu do realizacji zlecenia 
uruchomienia  Usługi. 

b) Uruchomienie Usługi na koncie Nowego Użytkownika MIXPLUS ma miejsce w momencie otrzymania przez Polkomtel wiadomości 
tekstowej SMS, o której mowa w pkt. a) powyżej. 

c) W celu sprawdzenia stanu Usługi należy wysłać krótki kod: *104#. W odpowiedzi zostanie przesłana wiadomość tekstowa SMS 
zawierająca informację o Wybranym Numerze i dacie końca Okresu Trwania Usługi. 

d) Nowy Użytkownik MIXPLUS może dokonać uruchomienia Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie tylko w ciągu 
30 dni o dnia aktywacji karty SIM.  

e) uruchomienie Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie przysługuje Nowemu Użytkownikowi MIXPLUS tylko raz, 
bez względu na postać Wybranego Numeru.  

6. Zasady korzystania z Usługi uruchomionej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie:  
a) Usługa może być uruchomiona tylko dla jednego Wybranego Numeru. 
b) Po Okresie Trwania Usługi, Usługa zostaje automatycznie deaktywowana. 
c) Zmiana Wybranego Numeru nie jest możliwa. 
d) Po zakończeniu Okresu Trwania Usługi opłaty za wszystkie połączenia głosowe wykonywane na Wybrany Numer oraz wiadomości 

tekstowe SMS przesyłane na Wybrany Numer będą naliczane zgodnie z cennikiem obowiązującym Nowego Użytkownika MIXPLUS. 
7. Zasady naliczania opłat za połączenia głosowe inicjowane w ramach Usługi: 

a) Z zastrzeżeniem pkt.b) i pkt.c) opłaty za połączenia wykonane w ramach Usługi naliczane są zgodnie z planem cenowym, z którego 
korzysta Nowy Użytkownik MIXPLUS. 

b) Z zastrzeżeniem pkt. c) poniżej zwrot pobranych opłat nastąpi w formie zasilenia konta Nowego Użytkownika MIXPLUS wg 
następujących zasad:  

 w momencie kiedy wysokość pobranych opłat za połączenia wykonane w ramach Usługi osiągnie lub przekroczy 1 zł z VAT, 
konto Nowego Użytkownika MIXPLUS zostanie zaktualizowane o wysokość należnej kwoty; 

 jeżeli w ciągu 5 dni suma opłat za połączenia wykonane w ramach Usługi jest niższa od 1 zł z VAT, konto Nowego 
Użytkownika MIXPLUS zostaje zaktualizowane o wartość należnej kwoty po 5 dniach od wykonania pierwszego z połączeń w 
ramach Usługi. 

c) Naliczanie opłat i późniejszy zwrot pobranych opłat za połączenia w ramach Usługi według zasad określonych w pkt. a) i b) powyżej, 
nie dotyczy Nowych Użytkowników MIXPLUS korzystających z usługi „Dostępny limit Krótkim Kodem”, którym opłaty za połączenia 
głosowe w ramach Usługi nie są naliczane. 

8. Polkomtel nie odpowiada za błędne zdefiniowanie Wybranego Numeru w Usłudze, gdy błąd ten powstał z przyczyn leżących po stronie 
Nowego Użytkownika MIXPLUS. 

9. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie wiadomości tekstowej SMS na numer 71233 z błędną komendą oraz naliczenie z tego 
tytułu należnej opłaty określonej w pkt.3. 

10. Polkomtel zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania dostępu do Usługi w sytuacji gdy Nowy Użytkownik MIXPLUS swoim 
postępowaniem, również w sposób nieświadomy, wpływa na pogorszenie jakości świadczonych usług lub zagraża stabilności systemów 
teleinformatycznych, w szczególności, gdy w wyniku korzystania z Usługi ogranicza możliwość komunikacji z numerami alarmowymi (m.in.: 
112, 997, 998, 999). 

11. Polkomtel zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub wcześniejszego zakończenia Promocji. 
12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A dla Użytkowników MIXPLUS. 
13. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.plusgsm.pl, w Salonach Firmowych Plus oraz do pobrania 

(możliwość przesłania ww. Regulaminu na wskazany numer faxu) pod numerem telefonu 2601 w systemie IVR (system informacji głosowej) 
po wybieraniu opcji „Promocje”. 

 

                                                 
1 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników MIXPLUS 
2 w ramach dowolnej promocji MIXPLUS dostępnej w okresie trwania Promocji 
3 opłata za połączenia wliczona jest w opłatę, o której mowa w pkt.3 niniejszego Regulaminu; 
4 opłata za wiadomości tekstowe SMS wliczona jest w opłatę, o której mowa w pkt.3 niniejszego Regulaminu; 
5 jako Wybrany Numer nie można wybrać numerów sieci Sami Swoi, numerów specjalnych w sieci Plus GSM, numerów Premium Rate, numerów dostępowych do Internetu (numery 123, 321, 
+48 601 100 123, +48 601 100 321) oraz WAP (numery 234, +48 601 100 234). 


