
 
 
Promocja Pakiet Powitalny w Taryfach Kubali i Cafe Plus 
 
1. Promocja „Pakiet Powitalny w Taryfach Kubali i Cafe Plus” („Promocja”) organizowana jest przez Polkomtel S.A. 

(„Polkomtel”) i skierowana jest do osób fizycznych, które w czasie jej trwania przeniosą numer telefonu posiadany u 
dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych do sieci Plus1 zawierając z Polkomtel umowę o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych w jednej z promocji typu postpaid dedykowanej osobom fizycznym („Umowa”). 

2. W ramach Promocji, Abonent, który zawarł Umowę i wybrał jedną z taryf: Taryfa Kubali 55, Taryfa Kubali 75, Taryfa 
Kubali 100 lub Taryfa Kubali 180 („Taryfy Kubali”), lub promocyjny plan cenowy Cafe Plus 60, Cafe Plus 75, Cafe Plus 
100, Cafe Plus 180 („Plany Cenowe Cafe Plus”), od momentu rzeczywistego przeniesienia numeru telefonu od 
dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych do sieci Plus, przez kolejnych 5 okresów rozliczeniowych2 
(„Okres Promocyjny”) otrzymuje dodatkowy promocyjny pakiet kwotowy o wartości 12,20 zł z VAT3 (10 zł bez VAT) 
(„Dodatkowy Pakiet”). Łączna wartość Dodatkowych Pakietów wynosi 61 zł z VAT (50 zł bez VAT). 

3. Dodatkowy Pakiet może być wykorzystany na krajowe połączenia głosowe do sieci Plus4 oraz na numery stacjonarne, 
a także na krajowe wiadomości tekstowe SMS do sieci Plus5 według stawek: 

• w przypadku Taryf Kubali, naliczanych zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla taryfy, z 
której korzysta Abonent, 

• w przypadku promocyjnych planów cenowych Cafe Plus, naliczanych zgodnie z regulaminem promocji „Cafe 
Plus”. 

4. Dodatkowy Pakiet rozliczany jest: 

• w przypadku Taryf Kubali, w pierwszej kolejności przed darmowym pakietem, o którym mowa w promocji „Pakiet 
na rozmowy Gratis”, przed pozostałymi pakietami uruchomionymi w ramach cennikowej usługi „Pakiet na 
rozmowy”, „Pakiet 200 SMS-ów” w sieci Plus oraz przed wykorzystaniem minut i wiadomości tekstowych SMS 
wliczonych w abonament. 

• w przypadku promocyjnych planów cenowych Cafe Plus, w pierwszej kolejności przed pakietami uruchomionymi 
w ramach promocji „Cafe Pakiety” oraz przed wykorzystaniem minut i wiadomości tekstowych SMS wliczonych w 
abonament. 

5. Niewykorzystana wartość Dodatkowego Pakietu z danego okresu rozliczeniowego może być wykorzystana przez 
Abonenta w ciągu kolejnych 4 pełnych okresów rozliczeniowych (wliczając pierwszy okres rozliczeniowy, w którym 
Dodatkowy Pakiet został przyznany). Po upływie tego okresu Abonent traci prawo do niewykorzystanej wartości 
Dodatkowego Pakietu. 

6. Zmiana w Okresie Promocyjnym Taryfy Kubali na jedną z Taryf Kubali, o której mowa w pkt. 2 powyżej lub Planu 
Cenowego Cafe Plus na jeden z promocyjnych planów cenowych Cafe Plus, o którym mowa w pkt.2 powyżej nie 
powoduje utraty przez Abonenta prawa do korzystania z Dodatkowego Pakietu.  

7. Przeniesienie przez Abonenta praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w 
sieci Plus na innego abonenta nie powoduje utraty przez Abonent prawa do korzystania z Dodatkowego Pakietu. 

8. Promocja trwa od 12.11.2007 r. do odwołania. 

9. Polkomtel zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu Promocji.  

10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów, Regulaminu przenoszenia przydzielonego 
numeru przy zmianie operatora / Regulaminu przenoszenia przydzielonego numeru usług przedpłaconych przy zmianie 
operatora. 

 
 

                                                
1 zgodnie z „Regulaminem przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie operatora” lub „Regulaminem przenoszenia przydzielonego 
numeru usług przedpłaconych przy zmianie operatora” 
2 Jeżeli przeniesienie Numeru Przenoszonego nastąpiło w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas za pierwszy okres rozliczeniowy 
uważa się okres od momentu przeniesienia Numeru Przenoszonego do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. 
3 opłata za uruchomienie oraz korzystanie z Pakietu wliczona jest w opłatę abonamentową w taryfie/promocyjnym planie cenowym 
wybranej/wybranym przez Abonenta. 
4 z wyłączeniem: połączeń z numerami Sami Swoi; połączeń w ramach usługi przekazywania połączeń; połączeń z numerami specjalnymi w 
sieci Plus, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy i usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych; połączeń z 
numerami Premium Rate; połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym; połączeń międzynarodowych; przesyłania faksów i 
danych oraz połączeń z siecią Internet (numery 123, 321, +48 601 100 123, +48 601 100 321) i WAP (numery 234, +48 601 100 234) 
5 z  wyłączeniem wiadomości tekstowych SMS wysyłanych na numery Sami Swoi, w ramach roamingu oraz SMS Premium tj. wiadomości 
wysyłanych na numery z zakresu 7000-7999, 70000-79999 oraz 91000-91999 
 


