
Regulamin promocji „Numer jeden” 

1. Promocja „Numer jeden" („Promocja") organizowana jest przez Polkomtel S.A. („Polkomtel”) i skierowana jest do Abonentów sieci Plus 
korzystających z promocyjnych planów cenowych: Taryfa Ważna 150, Taryfa Ważna 250, Taryfa Ważna 350 (zwanych dalej 
„Abonentami”). 

2. Promocja trwa od 14.04.2008 r. do odwołania. 
3. W ramach Promocji Abonent ma możliwość uruchomienia promocyjnej usługi „Numer jeden” (zwanej dalej „Usługą"). W ramach Usługi 

Abonent ma możliwość zdefiniowania jednego wybranego numeru telefonu w sieci Plus („Wybrany Numer”)1, na który będzie mógł 
wykonywać nieograniczoną ilość nieodpłatnych2 krajowych połączeń głosowych. 

4. W ramach Promocji Abonent może korzystać z Usługi na warunkach określonych w tabeli poniżej: 
Opłata miesięczna za korzystanie z Usługi 10 zł z VAT 
Opłata za uruchomienie Usługi bezpłatnie3 
Opłata za zmianę Wybranego Numeru 5 zł z VAT 
Opłata za deaktywację Usługi 5 zł z VAT 

Jeżeli uruchomienie Usługi nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas opłata miesięczna za korzystanie z Usługi w 
pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 

5. Zlecenie uruchomienia Usługi Abonent może złożyć: 
a) poprzez wysłanie bezpłatnej4 wiadomości SMS na numer 8787, wpisując w treści: dodaj <Wybrany Numer> (np. dodaj 601XXXXXX, 

gdzie 601XXXXXX oznacza kolejne cyfry Wybranego Numeru), lub 
b) poprzez stronę Elektronicznego Biura Obsługi Klienta pod adresem www.ebok.pl, lub 
c) poprzez telefoniczny kontakt z Działem Obsługi Klienta, lub 
d) w dowolnym punkcie sprzedaży Plusa. 

W momencie uruchamiania Usługi należy podać Wybrany Numer. Usługa będzie uruchomiona od dnia następnego po dniu, w którym 
nastąpiło przyjęcie przez Polkomtel zlecenia uruchomienia Usługi. Uruchomienie Usługi nie podlega opłacie3. W przypadku uruchomienia 
usługi w sposób opisany w ppkt a) o przyjęciu przez Polkomtel zlecenia uruchomienia Usługi Abonent zostanie powiadomiony zwrotną 
wiadomością SMS.  

6. Abonent w każdym momencie może sprawdzić postać Wybranego Numeru zdefiniowanego w Usłudze: 
a) poprzez wysłanie bezpłatnej4 wiadomości SMS na numer 8787, wpisując w treści: lista 

o postaci Wybranego Numeru Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS; 
b) poprzez stronę Elektronicznego Biura Obsługi Klienta pod adresem www.ebok.pl, lub 
c) poprzez telefoniczny kontakt z Działem Obsługi Klienta, lub 
d) w dowolnym punkcie sprzedaży Plusa. 

7. Abonent może zmienić Wybrany Numer. Zlecenie zmiany Wybranego Numeru odbywa się w następujący sposób: 
a) poprzez wysłanie bezpłatnej4 wiadomości SMS na numer 8787, wpisując w treści: nowy <Wybrany Numer> (np. nowy 601XXXXXX, 

gdzie 601XXXXXX oznacza kolejne cyfry nowego Wybranego Numeru); 
b) poprzez stronę Elektronicznego Biura Obsługi Klienta pod adresem www.ebok.pl, lub 
c) poprzez telefoniczny kontakt z Działem Obsługi Klienta, lub 
d) w dowolnym punkcie sprzedaży Plusa. 

Zmiana Wybranego Numeru nastąpi od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie przez Polkomtel zlecenia zmiany Wybranego 
Numeru. Zmiana Wybranego Numeru podlega opłacie zgodnie z pkt 4 powyżej. W przypadku zmiany Wybranego Numeru w sposób opisany 
w ppkt a) o przyjęciu przez Polkomtel zlecenia zmiany Wybranego Numeru Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 

8. Abonent w każdym momencie może złożyć zlecenie deaktywacji Usługi: 
a) poprzez wysłanie bezpłatnej4 wiadomości SMS na numer 8787, wpisując w treści: kasuj 
b) poprzez stronę Elektronicznego Biura Obsługi Klienta pod adresem www.ebok.pl, lub 
c) poprzez telefoniczny kontakt z Działem Obsługi Klienta, lub 
d) w dowolnym punkcie sprzedaży Plusa. 

Usługa będzie deaktywowana od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie przez Polkomtel zlecenia deaktywacji Usługi. 
Deaktywacja Usługi podlega opłacie zgodnie z pkt 4 powyżej. W przypadku deaktywacji Usługi w sposób opisany w ppkt a) o przyjęciu przez 
Polkomtel zlecenia deaktywacji Usługi Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 

9. Jeśli deaktywacja Usługi nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas opłata miesięczna za korzystanie z Usługi, o której 
mowa w pkt 4 powyżej, w ostatnim okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni od początku okresu rozliczeniowego do 
momentu deaktywacji Usługi. 

10. Polkomtel nie odpowiada za błędne zdefiniowanie Wybranego Numeru w Usłudze, gdy błąd ten powstał z przyczyn leżących po stronie 
Abonenta. 

11. Zmiana przez Abonenta promocyjnego planu cenowego na inny promocyjny plan cenowy wymieniony w pkt 1 powyżej lub na jedną z taryf 
Kubali nie powoduje deaktywacji Usługi. 

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

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

telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów.  
15. Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.plus.pl oraz w siedzibie Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 

Warszawa. 

                                                
1 Jako Wybrany Numer nie można wybrać numeru zdefiniowanego w usłudze Swojaki oraz numerów sieci Sami Swoi, numerów specjalnych w sieci Plus, numerów 
Premium Rate, numerów dostępowych do Internetu (numery 123, 321, +48 601 100 123, +48 601 100 321) oraz WAP (numery 234, +48 601 100 234). Nieodpłatne 
wykonywanie połączeń nie dotyczy przekazywania połączeń. 
2 Opłata za połączenia wliczona jest w opłatę miesięczną, o której mowa w pkt  4 niniejszego Regulaminu; 
3 Opłata wliczona jest w opłatę miesięczna za korzystanie z Usługi 
4 Opłata wliczona jest w opłatę miesięczną w wybranym przez Abonenta promocyjnym planie cenowym 
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