
Regulamin promocji „Rozmowy co dzień 90% taniej” 
 
1. Promocja "Rozmowy co dzień 90% taniej” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A.1 i obejmuje 

Użytkowników MIXPLUS2, którzy korzystają z taryfy MIXPLUS udostępnionej przez Polkomtel S.A. od 15.04.2005r. 
(„Użytkownicy MIXPLUS”). 

2. Promocja trwa od dnia 27.12.2007 r. do  15.02.2008 r. 
3. W ramach Promocji oferowana jest Użytkownikom MIXPLUS możliwość uruchomienia promocyjnej usługi „Rozmowy co 

dzień 90% taniej”, w ramach której Użytkownik MIXPLUS może uruchomić pakiet 60 minut do wykorzystania  na krajowe 
połączenia do sieci Plus i do krajowych sieci stacjonarnych w godzinach 10.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku 
oraz całą dobę w soboty, niedziele i święta, z wyłączeniem połączeń z numerami sieci Sami Swoi, numerami Premium 
Rate oraz numerami specjalnymi w sieci Plus, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy i usługi dostępu do 
serwisów rozrywkowych i informacyjnych („Pakiet”) oraz numerów dostępowych do Internetu (numery 123, 321, 
+48 601 100 123, +48 601 100 321) oraz WAP (numery 234,  +48 601 100 234). 

4. W ramach Promocji opłata za jeden Pakiet wynosi 0,50 zł (z VAT). Konto Użytkownika MIXPLUS zostaje obciążone opłatą 
z chwilą uruchomienia Pakietu. 

5. Aby uruchomić Pakiet Użytkownik MIXPLUS musi spełnić łącznie następujące warunki:  
a. posiadać dodatnią wartość swojego konta (minimum 0,50 zł (z VAT)) oraz znajdować się w okresie ważności dla 

usług i połączeń wychodzących; 
b. nie posiadać na swoim koncie uruchomionego pakietu ”Tanie Popołudnia i Weekendy w Mixie”, „Taniej do 

Wszystkich”, „Pakiet na Święta w MixPlusie”, „Rolnik”; 
c. uruchomić Pakiet na swoim koncie zgodnie z zasadami określonymi w pkt.6 niniejszego Regulaminu. 

6. Uruchomienie przez Użytkownika MIXPLUS Pakietu odbywa się według następujących zasad („Uruchomienie Pakietu”): 
a. jedynym sposobem Uruchomienia Pakietu przez Użytkownika MIXPLUS jest wysłanie krótkiego kodu *121*11*10# z 

numeru, dla którego ma być uruchomiony Pakiet;  
b. z zastrzeżeniem pkt.4 niniejszego Regulaminu, Uruchomienie Pakietu nie jest obciążone dodatkowa opłatą. Opłata za 

Uruchomienie Pakietu wliczona jest w cenę Pakietu; 
c. uruchomienie Pakietu na koncie Użytkownika MIXPLUS następuje po otrzymaniu przez Polkomtel S.A. krótkiego 

kodu, o którym mowa w pkt. a) powyżej; 
d. użytkownik MIXPLUS zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS o Uruchomieniu Pakietu na jego koncie;  
e. datą Uruchomienia Pakietu jest dzień, w którym Użytkownik MIXPLUS otrzymał od Polkomtel S.A. zwrotną 

wiadomość SMS potwierdzającą;  
f. jednorazowo Użytkownik MIXPLUS na swoim koncie może uruchomić tylko jeden Pakiet. Kolejny Pakiet może być 

uruchomiony nie wcześniej niż po upływie 30 dni (720 godzin) od aktywacji poprzedniego Pakietu; 
g. każdorazowo uruchomienie kolejnego Pakietu przez Użytkownika MIXPLUS następuje według zasad określonych 

powyżej. 
7. Zasady korzystania z Pakietu:  

a. Pakiet może być wykorzystany przez Użytkownika MIXPLUS tylko w ciągu kolejnych 30 dni (720 godzin) 
następujących od dnia Uruchomienia Pakietu;  

b. po upływie 30 dni (720 godzin) od dnia Uruchomienia Pakietu niewykorzystane minuty w ramach Pakietu przepadają i 
nie są zwracane w jakiejkolwiek formie;  

c. w przypadku, gdy w trakcie trwania połączenia głosowego nastąpi przekroczenie limitu minut dostępnych w ramach 
Pakietu lub upłynie okres wskazany w pkt. 7 lit. a, opłaty za pozostałą część połączenia zostaną naliczone zgodnie z 
planem cenowym, z którego korzysta Użytkownik MIXPLUS, nawet jeżeli Użytkownik MIXPLUS korzysta z usługi 
Swojaki lub innego pakietu minut. Skorzystanie z usługi Swojaki lub z innych pakietów będzie możliwe dopiero przy 
następnym połączeniu głosowym;  

d. po dniu uruchomienia Pakietu w przypadku zmiany przez Użytkownika MIXPLUS planu cenowego, z którego korzysta 
na plan cenowy spoza oferty MIXPLUS, niewykorzystane minuty w ramach Pakietu przepadają i nie są zwracane w 
jakiejkolwiek formie; 

e. minuty wliczone w Pakiet nie mogą być wykorzystane w ramach roamingu; 
f. Użytkownik MIXPLUS ma możliwość sprawdzenia za pomocą krótkiego kodu: *121# : liczby pozostałych minut w 

ramach uruchomionego na swoim koncie Pakietu oraz termin, do którego może wykorzystać uruchomiony Pakiet. 
8. Zasady rozliczania Pakietu: 

a. z zastrzeżeniem pkt. b) i pkt. c) opłaty za połączenia wykonane w ramach Pakietu naliczane są zgodnie z planem 
cenowym, z którego korzysta Użytkownik MIXPLUS;  

b. z zastrzeżeniem pkt. c) poniżej zwrot pobranych opłat nastąpi w formie zasilenia konta Użytkownika MIXPLUS wg 
następujących zasad:  

 w momencie kiedy wysokość pobranych opłat za połączenia wykonane w ramach Pakietu osiągnie lub 
przekroczy 1 zł z VAT, konto Użytkownika MIXPLUS zostanie zaktualizowane o wysokość należnej kwoty  
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 jeżeli w ciągu 5 dni suma opłat za połączenia wykonane w ramach Pakietu jest niższa od 1 zł z VAT, konto 
Użytkownika MIXPLUS zostaje zaktualizowane o wartość należnej kwoty po 5 dniach od wykonania 
pierwszego z połączeń w ramach Pakietu; 

c. Użytkownikom MIXPLUS, korzystającym z promocyjnej usługi Dostępny Limit Krótkim Kodem połączenia w ramach 
Pakietu są rozliczane w czasie rzeczywistym (bez zwrotów); 

d. liczba minut dostępnych w Pakiecie nie jest pomniejszana w przypadku wykonywania połączeń głosowych do numeru 
zdefiniowanego w usłudze „Wybrany numer w Mixie”; 

e. minuty wliczone w Pakiet rozliczane są z dokładnością do 1 sekundy; 
f. po wykorzystaniu minut wliczonych w Pakiet, opłaty za połączenia wykonywane przez Użytkownika MIXPLUS 

naliczane są zgodnie planem cenowym, z którego korzysta Użytkownik MIXPLUS;  
9. Polkomtel S.A. zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. 
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A dla Użytkowników MIXPLUS. 
11. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.plus.pl, w siedzibie spółki Polkomtel S.A. 

oraz do pobrania (możliwość przesłania ww. Regulaminu na wskazany numer faxu) pod numerem telefonu 2601 w 
systemie IVR (system informacji głosowej) po wybieraniu klawisza nr 1 [Nowości i Promocje]. 

 


