
Regulamin Promocji „Swobodne rozmowy w sieci dla Firm” 
 

 
 
1. Promocja „Swobodne rozmowy w sieci dla Firm" („Promocja") jest organizowana przez Polkomtel S.A.1 („Polkomtel”) 

i skierowana jest do Abonentów2, którzy w okresie jej trwania zawrą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w 
sieci Plus w ramach promocji „Za darmo w sieci dla Firm” oraz „Za darmo w sieci dla Firm  Karta” („Abonent”). 

2. Promocja trwa od 25.02.2008 do odwołania.  
3. W ramach Promocji Abonent otrzymuje możliwość uruchomienia i korzystania z usługi „Swobodne rozmowy w sieci” 

(„Usługa”).  
4. W ramach uruchomionej Usługi Abonent w każdym okresie rozliczeniowym otrzyma 2000 minut („Limit’) do wykorzystania 

na połączenia do sieci Plus3. Niewykorzystane minuty nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe. Usługa działa po 
wykorzystaniu Pakietu Kwotowego z wybranej taryfy zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla taryf 
Elastyczna. Opłata miesięczna za korzystanie z Usługi wynosi 15 zł  (18,30 zł z VAT). 

5. Jeżeli uruchomienie Usługi nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas w tym okresie rozliczeniowym 
liczba minut w ramach Limitu oraz opłata miesięczna za korzystanie z Usługi są proporcjonalne do liczby dni pozostałych 
do końca tego okresu rozliczeniowego. 

6. Jeżeli suma minut wykorzystanych w ramach Usługi w danym okresie rozliczeniowym osiągnie Limit, to Usługa jest 
automatycznie blokowana. Kolejne połączenia są płatne zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla 
taryf Elastyczna. Od kolejnego okresu rozliczeniowego będzie można ponownie korzystać z Usługi bez konieczności jej 
uruchamiania. 

7. Jeżeli Limit zostanie osiągnięty w trakcie trwania połączenia telefonicznego, połączenie jest kontynuowane, a opłaty za 
kolejne minuty będą naliczane zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla taryf Elastyczna. 

8. Chęć aktywacji/deaktywacji Usługi Abonent może zgłosić:  
a) w Dziale Obsługi Klienta 
b) poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem www.ebok.pl ) 
Usługa zostanie uruchomiona od dnia następnego po przyjęciu zlecenia uruchomienia Usługi. 

Usługa będzie deaktywowana z końcem okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło przyjęcie przez Polkomtel zlecenia 
deaktywacji Usługi. 

9. Abonent w każdym momencie może sprawdzić pozostały Limit w ramach Usługi poprzez wysłanie wiadomości SMS o 
treści P na numer 2580. Opłata wynosi (0,24 zł) 0,29 zł z VAT. 

10. Jakakolwiek zmiana taryfy przez Abonenta spowoduje deaktywację usługi. Jeżeli zmiana taryfy nastąpi na jedną z taryf 
Elastyczna  Abonent może ponownie uruchomić Usługę zgodnie z pkt. 8 powyżej. 

11. Przeniesienie przez Abonenta praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci 
Plus na innego abonenta nie powoduje deaktywacji Usługi. 

12. Polkomtel zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu Promocji. 
13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów.  
14. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Polkomtel S.A. Postępu 3, 02-676 Warszawa. 
 

                                                
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 527-10-37-727, Regon 011307968, kapitał zakładowy 2 050 000 000 PLN (w pełni wpłacony). 
2 w myśl Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów. 
3 z wyłączeniem: połączeń z numerami Sami Swoi, połączeń w ramach usługi przekazywania połączeń, połączeń w ramach usługi System Plus, 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, połączeń z siecią Internet (numery: 123, 321, 
+48 601 100 123, +48 601 100 321) oraz WAP (numery 234, +48 601 100 234) 

http://www.ebok.pl

