
Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla 
przedsiębiorców „Ekstra godziny do wszystkich” („Umowa”) 

 
 

PAKIET EKSTRA GODZINY  
 

1. W ramach Umowy Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla 
przedsiębiorców ”Ekstra godziny do wszystkich” („Umowa”) Abonent może wybrać jedną z taryf 
Biznesklasa lub jeden z promocyjnych planów cenowych: Biznesklasa 75 lub Biznesklasa 150 
(zwanych dalej „Promocyjnymi Planami Cenowymi”), zgodnie z poniższą specyfikacją: 

  biznesklasa
  30  

biznesklasa
  50  

Promocyjny 
plan cenowy 
biznesklasa

  75 

biznesklasa
 100  

Promocyjny 
plan cenowy 
biznesklasa

 150 

biznesklasa
 200  

biznesklasa
 300  

Pakiet Kwotowy  30 
(36,60 zł z VAT) 

50 
(61 zł z   VAT) 

75 
(91,50 zł z VAT) 

100 
(122 zł z VAT) 

150 
(183 zł z VAT) 

200 
(244 zł z VAT) 

300 
(366 zł z VAT) 

Stawka za minutę połączenia 
krajowego 0,50 zł (0,61 zł z VAT) 

Wysokość Zniżki na połączenia 
krajowe do sieci Plus lub do 
sieci stacjonarnych 

20% 30% 30% 40% 40% 50% 60% 

Stawka za minutę połączenia 
krajowego do sieci Plus lub do 
sieci stacjonarnych po 
zastosowaniu Zniżki na 
połączenia 

0,40 zł 
(0,49 zł z VAT) 

0,35 zł 
(0,43 zł z VAT) 

0,35 zł 
(0,43 zł z VAT) 

0,30 zł 
(0,37 zł z VAT) 

0,30 zł 
(0,37 zł z VAT) 

0,25 zł 
(0,31 zł z VAT) 

0,20 zł 
(0,24 zł z VAT) 

Opłata miesięczna za zniżkę 
jednego typu (na połączenia do 
sieci Plus lub do sieci 
stacjonarnych) 

2,50 zł (3,05 z VAT) Bezpłatnie1 

 
2. Jeżeli Umowa lub niniejszy Załącznik nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług 

telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel na zasadach określonych w cenniku 
właściwym dla taryf Biznesklasa, z zastrzeżeniem, iż w przypadku Promocyjnego Planu 
Cenowego Biznesklasa 75 Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych 
przez Polkomtel na zasadach określonych w cenniku właściwym dla taryfy Biznesklasa 50, a w 
przypadku Promocyjnego Planu Cenowego Biznesklasa 150 - na zasadach określonych w 
cenniku właściwym dla taryfy Biznesklasa 100. 

3. W ramach Umowy Abonent uzyskuje prawo do korzystania z dodatkowego pakietu minut 
(zwanego dalej „Pakietem Ekstra Godziny”). 

4. Liczba minut (godzin) przyznanych w ramach Pakietu Ekstra Godziny oraz opłata miesięczna za 
Pakiet Ekstra Godziny określone są w tabeli poniżej: 

 

  biznesklasa
  30  

biznesklasa
  50  

Promocyjny 
plan cenowy 
biznesklasa

  75 

biznesklasa
 100  

Promocyjny 
plan cenowy 
biznesklasa

 150 

biznesklasa
 200  

biznesklasa
 300  

Liczba minut miesięcznie 
przydzielonych w ramach 
Pakietu Ekstra Godziny  

30 60 90 120 150 180 240 

Łączna liczba godzin 
przydzielonych  w ramach 
Pakietu Ekstra Godziny  

9 h 18 h 27 h 36 h 45 h 54 h 72 h 

Opłata miesięczna za Pakiet 
Ekstra Godziny  5 zł (6,10 z VAT) 1 zł (1,22 zł z VAT) Bezpłatnie2 

 

5. Minuty w ramach Pakietu Ekstra Godziny mogą być wykorzystane na krajowe połączenia 
głosowe3 w ramach każdej z taryf Biznesklasa oraz każdego Promocyjnego Planu Cenowego. 

6. Abonent może wykorzystywać Pakiet Ekstra Godziny przyznany w danym okresie rozliczeniowym 
przez 7 kolejnych pełnych okresów rozliczeniowych (wliczając okres rozliczeniowy, w którym 

                                                
1 Opłata wliczona w miesięczną opłatę za Pakiet Kwotowy. 
2 Opłata wliczona w miesięczną opłatę za Pakiet Kwotowy. 
3 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe: do sieci Plus (w tym na numery Plus, MixPlus, Simplus, Sami Swoi, połączenia do 
poczty głosowej, połączenia w usłudze Kontakt Plus oraz Strefa Plus), do krajowych sieci stacjonarnych (również Prefiks 1069) oraz do 
pozostałych krajowych operatorów komórkowych; z wyłączeniem połączeń na numery w usłudze System Plus, Premium Rate, połączeń 
w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych. 



został przyznany). Po upływie tego okresu Abonent traci prawo do niewykorzystanej części 
Pakietu Ekstra Godziny. 

7. Minuty w ramach Pakietu Ekstra Godziny wykorzystywane są przed wartością Pakietu 
Kwotowego dostępnego w ramach taryf Biznesklasa oraz Promocyjnych Planów Cenowych. 

8. Pakiet Ekstra Godziny jest przyznawany przez okres wskazany w Umowie i Abonent nie może 
przed upływem tego okresu z niego zrezygnować. Po upływie okresu wskazanego w Umowie 
następuje automatyczna deaktywacja Pakietu Ekstra Godziny.  

9. W czasie trwania Umowy Abonent może bezpłatnie4 korzystać z usługi „Informacja o rachunku 
bieżącym” w ramach której Abonent jest informowany o bieżącym wykorzystaniu swoich pakietów 
za pomocą wiadomości SMS wysłanej z numeru 2580. 

10. Zmiana taryfy lub Promocyjnego Planu Cenowego, transfer numeru telefonicznego na inne konto 
Abonenta oraz przeniesienie na innego Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy 
powoduje utratę niewykorzystanej wartości Pakietu Ekstra Godziny z danego okresu oraz 
poprzednich okresów rozliczeniowych.  

11. Jakakolwiek zmiana taryfy lub Promocyjnego Planu Cenowego powoduje utratę prawa do 
korzystania z Pakietu Ekstra Godziny. 

 

                                                
4 Opłata wliczona w miesięczną opłatę za Pakiet Kwotowy. 


