
 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Regulamin Promocji „Siatkówka Kraków”  
(„Regulamin Promocji”) 

 

1. Promocja „Siatkówka Kraków” („Promocja") jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie („POLKOMTEL” lub „Organizator”)1, dotyczy usługi telekomunikacyjnej – 
usługi telefonicznej i jest skierowana do osób fizycznych, które w czasie trwania Promocji:  

a) zawrą z POLKOMTEL umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofercie Abonament 
oraz wybiorą abonament o wartości nie niższej niż 65 zł, stając się Abonentem2,  

b) będąc Abonentem3 zawrą z POLKOMTEL aneks do umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w ofercie Abonament oraz wybiorą abonament o wartości nie niższej od 
dotychczas wykorzystywanego, przy czym abonament ten nie może być niższy niż 65 zł, 

c) będąc Abonentem Mix4, Abonentem MIXPLUS5, Abonentem Plus Mix6, Abonentem Na Kartę7 

lub Abonentem SIMPLUS8, zachowując dotychczas używany numer (nie dokonując aktywacji 
nowej Karty SIM), zawrą z POLKOMTEL  umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
w ofercie Abonament, z wyłączeniem oferty Internet na próbę oraz wybiorą abonament o 
wartości nie niższej niż 65 zł, stając się Abonentami2.  

Abonenci, Abonenci Mix, Abonenci MIXPLUS, Abonenci Plus Mix, Abonenci Na Kartę i Abonenci 
SIMPLUS  zawierający umowę lub aneks w ramach Promocji zwani są dalej łącznie „Abonentami”. 

2. Promocja trwa w dniach od 23 sierpnia 2021 r. do 4 września 2021 r. lub do wyczerpania zapasu 
Upominków, o których mowa w pkt. 4.   

3. Z Promocji można skorzystać w Punkcie Sprzedaży: Kraków, Aleja Powstania Warszawskiego 12. 

4. W ramach Promocji Abonent, który spełni warunki określone w pkt 1 otrzyma w chwili zawarcia 
umowy lub aneksu dwa bilety na mecze CEV EuroVolley 2021, które odbędą się w dniu 5 
września 2021 r. w Krakowie, o łącznej wartości 358 zł brutto („Upominek”).  

5. W ramach Promocji przyznanych zostanie łącznie 7 sztuk Upominków. 

6. POLKOMTEL wyklucza możliwość zamiany Upominku na ekwiwalent pieniężny lub inny przedmiot.  

7. Fundatorem Upominków jest POLKOMTEL. 

8. Upominek jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1426 ze zm.). 

9. Regulamin Promocji jest dostępny w Punkcie Sprzedaży wskazanym w pkt. 3 powyżej.  

10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia 
właściwego dla danego Abonenta regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 
POLKOMTEL. 

 

 

                                                           
1 POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 419430, kapitał zakładowy 2.360.069.800,00 

zł, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, (opłata, jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-

mail: bok@plus.pl, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968.  
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Abonament.  
3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty abonamentowe albo Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Abonament. 
4 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. - oferty Mix, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

POLKOMTEL Sp. z o.o. – Mix albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. – dla ofert Mix.   
5 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS. 
6 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix 
7 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty Na Kartę albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert Na Kartę. 
8 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów SIMPLUS/Sami Swoi.   


