
REGULAMIN PROMOCJI „ELASTYCZNA KARTA”  
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Promocja „ELASTYCZNA KARTA” („Promocja”) organizowana przez Polkomtel S.A.1 („Polkomtel”) skierowana jest do przedsiębiorców i 

innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w 
sieci Plus („Umowa”).  

2. Promocja trwa od 14.04.2008 r.  do odwołania. 
§ 2 UPRAWNIENIA ABONENTA 

1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji („Abonent”)  może wybrać jedną z taryf Elastyczna na warunkach określonych szczegółowo w 
cenniku właściwym dla taryf Elastyczna.  

2. Podstawowe warunki świadczenia przez Polkomtel usług telekomunikacyjnych w taryfach Elastycznych przedstawione są poniżej, przy czym 
pełen zakres wszystkich usług telekomunikacyjnych dostępnych w taryfach Elastycznych oraz zasad ich świadczenia przez Polkomtel 
określony jest w cenniku właściwym dla taryf Elastycznych:  

 
a. Taryfy Elastyczne – opłaty podstawowe:2 

 
b. Usługa Zniżka na połączenia i SMS-y:2  
 

Zniżka na połączenia i SMS-y to usługa, dzięki której obniżeniu ulega opłata za krajowe połączenia głosowe i SMS-y. W usłudze Zniżka na połączenia 
i SMS-y dostępne są trzy typy zniżek: 
– 10% do wszystkich- obniżająca opłaty za połączenia i SMS-y do sieci operatora Polkomtel, PTK Centertel Sp. z o.o., PTC Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. 
oraz krajowych sieci stacjonarnych o 10%;  
– 30% do sieci Plus i sieci stacjonarnych – obniżająca opłaty za połączenia do sieci Plus i krajowych sieci stacjonarnych oraz opłaty za krajowe 
SMS-y do sieci Plus o 30%: 
– 50% do sieci Plus – obniżająca opłaty za połączenia i SMS-y do sieci Plus o 50%.  
Przedstawione trzy typy zniżek w ramach usługi Zniżka na połączenia i SMS-y nie łączą się ze sobą. Abonent dla jednej karty SIM może korzystać 
jednocześnie tylko z jednego typu zniżek. Wysokość stawek w ramach usługi naliczana jest od stawek podstawowych (netto) podanych w tabeli 
Taryfy Elastyczne – opłaty podstawowe. Usługa nie dotyczy SMS-ów wysyłanych do sieci stacjonarnych. 
 
 Elastyczna 

30 
Elastyczna  

50 
Elastyczna 

 75 
Elastyczna 

100 
Elastyczna 

150 
Elastyczna 

200 
Elastyczna

300 

0,45 zł 0,43 zł 0,40 zł 
Stawka za minutę połączenia 
krajowego po zastosowaniu zniżki 
10% do wszystkich  
 0,55 zł VAT 0,52 zł VAT 0,49 zł VAT 

0,16 zł 
Stawka za wiadomość SMS  po 
zastosowaniu zniżki  
10% do wszystkich  
 0,20 zł VAT 

0,35 zł 0,34 zł 0,31 zł 
Stawka za minutę połączenia 
krajowego do sieci Plus i sieci 
stacjonarnych po zastosowaniu 
zniżki 

30% do sieci Plus i sieci 
stacjonarnych  
 

0,43 zł VAT 0,41 zł VAT 0,38 zł VAT 

0,13 zł 
Stawka za wiadomość SMS do sieci 
Plus po zastosowaniu zniżki 

30% do sieci Plus i sieci 
stacjonarnych 
 0,16 zł VAT 

0,25 zł 0,24 zł 0,22 zł 
Stawka za minutę połączenia 
krajowego do sieci Plus po 
zastosowaniu zniżki  

50% do sieci Plus 
 

0,31 zł VAT 0,29 zł VAT 0,27 zł VAT 

0,09 zł 
Stawka za wiadomość SMS do sieci 
Plus  po zastosowaniu zniżki 

50% do sieci Plus  
 0,11 zł VAT 
Aktywacja/Opłata miesięczna za 
usługę Zniżka na połączenia i SMS-y Bezpłatnie4 

5 zł Deaktywacja usługi Zniżka na 
połączenia i SMS-y 

6,10 zł VAT 

                                                
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 Szczegółowe informacje dostępne w cenniku właściwym dla taryf Elastyczna.  
 
3 Pakiet Kwotowy to kwota do wykorzystania na wszystkie połączenia głosowe, komutowaną transmisję danych i wysyłanie faksów, wiadomości SMS, MMS, pakietową 
transmisję danych.   
4 Opłata wliczona w miesięczną opłatę za Pakiet Kwotowy.         KELST2 
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30 

Elastyczna   
50 

Elastyczna  
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Elastyczna 
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Elastyczna  
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Elastyczna 
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Elastyczna  
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30 zł 50 zł 75 zł 100zł 150 zł 200 zł 300 zł 
Pakiet Kwotowy3 

36,60 zł z VAT 61 zł z VAT 91,50 zł z VAT 122 zł z VAT 183 zł z VAT 244 zł z VAT 366 zł z VAT 

0,50 zł 0,48 zł 0,44 zł Stawka za minutę połączenia 
krajowego.  

0,61 zł VAT 0,59 zł VAT 0,54 zł VAT 

0,18 zł 
Stawka za krajową wiadomość SMS 

0,22 zł z VAT 



 
 
3. Jeżeli niniejszy Regulamin Promocji nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez 

Polkomtel na zasadach określonych w cenniku właściwym dla taryf Elastyczna.  
4. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 1 zł (1,22 zł z VAT).  
 

§ 3 WARUNKI SPECJALNE 
1. W ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w ramach Promocji Abonent nie może zawiesić świadczenia usług ani przenieść na innego 

klienta praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Polkomtel. 
2. Abonent może w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy zmienić wybraną taryfę wyłącznie na inną taryfę, o której mowa w §2 pkt 1 i 

§2 pkt 2 niniejszego Regulaminu. 
3. Jakakolwiek zmiana taryfy jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 
4. Zmiana taryfy, transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na innego Abonenta praw i obowiązków 

wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanej wartości Pakietu Kwotowego z danego okresu rozliczeniowego oraz z poprzednich 
okresów rozliczeniowych. 

 
§ 4 ZOBOWIĄZANIA  

1. Abonent zobowiązuje się, że w ciągu 12 miesięcy od dnia jej zawarcia: 
a. nie rozwiąże Umowy, 
b. swoim działaniem nie spowoduje rozwiązania Umowy przez Polkomtel lub zaprzestania świadczenia przez Polkomtel usług w 

ramach Umowy.  
2. W związku z ulgami przyznawanymi Abonentowi przez Polkomtel w przypadku niewykonania przez Abonenta zobowiązań, o których mowa w 

ust. 1 Abonent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Polkomtel kary umownej w wysokości 650 złotych.  
3. W przypadku utraty karty SIM aktywowanej na podstawie Umowy zawartej w ramach Promocji przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia 

Umowy, Abonent powinien wystąpić do Polkomtel o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel 
faktu utraty karty SIM. W przypadku braku aktywacji nowej karty SIM Polkomtel uprawniony jest do naliczenia kary umownej określonej w pkt 
2 powyżej.  

 
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 
 
 
 

Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji „Elastyczna Karta” określone w niniejszym Regulaminie.  
   ..............................., dnia .................... 2008 r.           ABONENT  ......................................…….. 

 
 

 


