Regulamin Promocji "Taniej z 1069"
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja "Taniej z 1069" (zwana dalej „Promocją") organizowana jest przez Polkomtel S.A.1
(zwany dalej „Polkomtel”) i skierowana do przedsiębiorców oraz innych klientów
posiadających REGON, (zwanych dalej „Usługobiorcami”), którzy w czasie trwania Promocji
spełnią łącznie następujące warunki:
a. zawrą z Polkomtel umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych „Prefiks 1069”
(zwaną dalej „Umową”) w promocyjnym planie cenowym określonym w § 2 pkt 1 stając
się Usługobiorcami w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez Polkomtel S.A. usług
telekomunikacyjnych „Prefiks 1069”,
b. złożą za pośrednictwem Polkomtel zlecenie preselekcji dla połączeń krajowych i
międzynarodowych dla numeru stacjonarnego aktywowanego w ramach Umowy.
zwanych dalej „Usługobiorcami”
2. Promocja trwa od 15.11.2007 r. do odwołania.
§ 2 UPRAWNIENIA USŁUGOBIORCY
1. Usługobiorcy, który spełni wszystkie warunki określone w
§ 1 pkt 1 dla numeru
aktywowanego w ramach Umowy uruchamiany jest na czas nieokreślony promocyjny plan
cenowy Taniej z 1069, w którym opłaty za połączenia naliczane będą zgodnie z poniższą
specyfikacją:
Cena

Stawka za minutę wybranego rodzaju połączenia

Lokalne 2

0,10 zł
Cena z VAT

Międzystrefowe

0,12 zł
0,11 zł

Cena z VAT
Komórkowe (do krajowych sieci komórkowych)

0,13 zł
0,54 zł

Cena z VAT
Międzynarodowe do sieci stacjonarnych - do wybranych krajów

3

Cena z VAT

0,66 zł
0,25 zł
0,31 zł

4

SYSTEM PLUS

Stawka za wybrany rodzaj połączenia

Cena

Międzystrefowe w ramach System Plus

0,09 zł
Cena z VAT

Komórkowe w ramach System Plus

0,11 zł
0,44 zł

Cena z VAT

0,54 zł

1

Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020908, NIP 527-1037-727, Regon 011307968, kapitał zakładowy 2 050 000 000 PLN (w pełni wpłacony).
2
Połączenia lokalne w Prefiks 1069 dostępne są w wybranych strefach numeracyjnych. Aktualna lista stref numeracyjnych, w
których mogą być realizowane połączenia lokalne przez prefiks 1069 znajduje się na stronie www.plus.pl
3
Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hong Kong,
Irlandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Singapur, Stany Zjednoczone,
Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy (do Stanów Zjednoczonych i Kanady również na połączenia do sieci
komórkowych).
4
Usługa System Plus umożliwia realizowanie specjalnych połączeń pomiędzy numerami w sieci Plus i/lub stacjonarnymi
włączonymi do grupy System Plus. Usługa System Plus jest dostępna dla tych firm i instytucji, które posiadają na 1 koncie co
najmniej 5 numerów w sieci Plus.

1

2. Opłaty za korzystanie z usług nie wymienionych w § 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu, naliczane
będą zgodnie z Cennikiem usług „Prefiks 1069” dla klientów biznesowych.
3. Opłaty za połączenia głosowe, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu, naliczane są
za każdą rozpoczętą sekundę połączenia.
§ 3 WARUNKI SPECJALNE
1. Promocyjny plan cenowy Taniej z 1069 przestaje obowiązywać od dnia:
a. złożenia przez Usługobiorcę wniosku o wycofanie zlecenia preselekcji dla numeru
stacjonarnego aktywowanego w ramach Umowy,
b. złożenia przez Usługobiorcę zlecenia preselekcji dotyczącego realizacji połączeń krajowych
i/lub międzynarodowych przez innego niż Polkomtel dostawcę usług telekomunikacyjnych dla
numeru stacjonarnego aktywowanego w ramach Umowy.
2. W przypadkach określonych w § 3 pkt 1 od dnia w którym przestaje obowiązywać promocyjny plan
cenowy Taniej z 1069, wszelkie opłaty w ramach usługi „Prefiks 1069” naliczane będą zgodnie z
Cennikiem usług „Prefiks 1069” dla klientów biznesowych.
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługobiorca nie ma prawa za pomocą prefiksu 1069 kierować do sieci Plus ruchu z innych sieci
telekomunikacyjnych.
2. Polkomtel ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę zobowiązań określonych w § 4 pkt 1 niniejszego
Regulaminu i/lub żądania od Usługobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 5000 zł, co nie
wyłącza uprawnienia Polkomtel do żądania od Usługobiorcy odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
3. Polkomtel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji bez podawania przyczyn.
Informacje o zmianie Regulaminu Promocji podane będą do wiadomości na stronie internetowej
www.plusgsm.pl ze stosownym wyprzedzeniem.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają
postanowienia Regulaminu świadczenia przez Polkomtel S.A. usług telekomunikacyjnych ”Prefiks
1069”.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Promocji "Taniej z 1069" i akceptuję jego
postanowienia.

........................., dnia...............,200… r.

..........................................
USŁUGOBIORCA
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