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TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO 

Regulamin Promocji Plus „Pakiet 100 zł” („Regulamin Promocji”) 
Wersja z dnia 3.11.2021 r. 

 

§ 1 OPIS PROMOCJI 
1. Promocja „Pakiet 100 zł” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („POLKOMTEL”) i adresowana do Abonentów Na Kartę2, którzy posiadają taryfę 

Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę  (zwanych dalej „Abonentami”). 

2. Promocja obowiązuje od dnia 3.11.2021 r. do 31.01.2022 r. („Okres trwania Promocji”). 

3. W ramach Promocji Abonentom, którzy spełnią warunki, o których mowa poniżej zostaną przyznane  2 (dwa) Pakiety kwotowe po 50 zł każdy („Pakiet kwotowy”) na krajowe 

rozmowy, sms, mms, internet wg. stawek cennikowych.   Każdy z 2 (dwóch) Pakietów kwotowych jest automatycznie aktywowany na następujące po sobie okresy 720 godzin, 

co odpowiada 30-stu dniom („Okres Ważności Pakietu”). Abonent może korzystać z pakietów o ile posiada dodatnią wartość Konta i jego Konto pozostaje w Okresie ważności 

dla Usług wychodzących. 

4. Promocję można włączyć tylko raz na jednym numerze MSISDN. 

 

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI 
1. W celu skorzystania z Promocji Abonent musi: 

1) Zakupić i aktywować kartę w Okresie trwania Promocji. 

2) znajdować się w Okresie ważności dla Usług wychodzących (posiadać aktywne konto) oraz  

3) włączyć Promocję zgodnie z instrukcją podaną w ust. 2 poniżej. 

2. Włączenie Promocji 

W celu włączenia/wyłączenia Promocji należy wysłać wiadomość tekstową SMS  pod numer 80600 o treści „100zł”  w terminie obowiązywania promocji. 

 

3. Pierwszy Pakiet kwotowy zostanie aktywowany na koncie w ciągu 72 godzin od momentu włączenia Promocji zgodnie z § 2 ust. 2. Momentem aktywacji Pakietu kwotowego 

jest dzień i godzina, kiedy POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową SMS potwierdzającą aktywację Pakietu kwotowego.  

4. . 

Pakiet kwotowy można wykorzystać na rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci oraz transmisję danych w Polsce. 

5. Z Pakietu kwotowego nie można korzystać w roamingu oraz w ramach połączeń, SMS-ów i MMS-ów międzynarodowych, SMS, MMS o podwyższonej płatności (premium rate), 

usług dodatkowych, serwisów rozrywkowych i informacyjnych, zakup pakietów oraz usług lub w ramach połączeń międzynarodowych.  

6. Środki z pakietów kwotowych schodzą przed środkami z Wartości konta Abonenta.  

7. Środków z Pakietu kwotowego nie można przekazać innemu Abonentowi oraz nie podlegają one zwrotowi.  

8. Sprawdzenie powyższych informacji możliwe jest również z poziomu aplikacji oraz poprzez serwis „Plus online” pod adresem www.online.plus.pl   

9. Niewykorzystany limit jednostek w ramach Pakietu kwotowego nie jest dostępny po upływie danego Okresu Ważności Pakietu i nie jest zwracany w jakiejkolwiek formie.  

 

§ 3 OPŁATY 
1. Opłata za Promocję wynosi łącznie 0 zł i jest wliczona w cenę zestawu startowego. 

 

§ 4 ODNAWIANIE SIĘ PAKIETU KWOTOWEGO 
1.  Po upływie Okresu Ważności Pakietu automatycznie zostanie przyznany kolejny Pakiet kwotowy. Maksymalnie zostaną przyznane 2 ( dwa) Pakiety kwotowe na jeden numer 

MSISDN. 

§ 5 INFORMACJE DODATKOWE 
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – 

Na Kartę lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty Na Kartę lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Kartę  oraz cennika taryfy Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę. 

2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.plus.pl, oraz w siedzibie POLKOMTEL. 

 

 

                                                                        
1 POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 2.360.069.800,00 PLN, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, Dział Obsługi 

Klienta tel. 601102601 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl. 
2 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 oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Kartę . 
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