
 

„Pakiet 100 minut” – regulamin promocji 

Opis promocji: 
1. Promocja "Pakiet 100 minut” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A.1 i obejmuje 

Użytkowników2, którzy korzystają z taryfy Easy i Team 7 („Użytkownicy”). 
2. Czas trwania Promocji: od dnia 15.04.2008 r. do dnia 12.05.2008 r. 
3. W ramach Promocji Użytkownik może aktywować pakiet zawierający 100 minut do wykorzystania na 

krajowe połączenia głosowe w sieci Plus3 („Pakiet”).  
4. W ramach Promocji opłata za jeden Pakiet wynosi 10 zł (z VAT). Opłata pobierana jest z konta 

Użytkownika w chwili Aktywacji Pakietu. 

Opis aktywacji Pakietu: 
5. Pakiet mogą aktywować Użytkownicy, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 

a. w czasie trwania Promocji zasilą konto kwotą minimum 30 zł, a następnie aktywują Pakiet na swoim 
koncie zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 niniejszego Regulaminu  

b. w chwili Aktywacji Pakietu posiadają dodatnią wartość swojego konta (ponad 10 zł z VAT)  
c. korzystają z oferty Simplus minimum 180 dni4. 

6. Aktywacja przez Użytkownika Pakietu odbywa się według następujących zasad („Aktywacja Pakietu”): 
a. aby Aktywować Pakiet Użytkownik musi w czasie trwania Promocji:  

i. zasilić konto kwotą minimum 30 zł zgodnie z pkt. 5 lit. a powyżej, a następnie  
ii. wpisać w swoim telefonie krótki kod: *121*11*12# i wcisnąć przycisk „zadzwoń”;  

b. Aktywacja Pakietu na koncie Użytkownika ma miejsce najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu 
otrzymania przez Polkomtel S.A. krótkiego kodu, o którym mowa w lit. a powyżej; 

c. Użytkownik zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS o Aktywacji Pakietu na jego koncie;  
d. datą Aktywacji Pakietu jest dzień, w którym Użytkownik otrzymał od Polkomtel S.A. zwrotną 

wiadomość SMS potwierdzającą Aktywację Pakietu na jego koncie;  
e. w czasie trwania Promocji Użytkownik na swoim koncie może uruchomić tylko jeden Pakiet. 

Zasady korzystania z Pakietu: 
7. Zasady korzystania z aktywowanego Pakietu:  

a. Pakiet może być wykorzystany przez Użytkownika tylko w ciągu kolejnych 30 dni (720 godzin) od 
momentu Aktywacji Pakietu („Okres ważności Pakietu”); 

b. Pakiet  może być wykorzystany tylko, gdy konto Użytkownika znajduje się w okresie ważności dla 
usług i połączeń wychodzących; 

c. po upływie Okresu ważności Pakietu lub po zmianie posiadanej taryfy na taryfę Nowy Simplus 
niewykorzystane minuty z Pakietu przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie; 

d. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia za pomocą krótkiego kodu: *121# liczby pozostałych minut 
w ramach aktywnego Pakietu oraz termin, do którego może wykorzystać Pakiet; 

e. minuty wliczone w Pakiet nie mogą być wykorzystane w ramach roamingu; 
f. po wykorzystaniu Pakietu, opłaty za połączenia naliczane są zgodnie z Cennikiem; 
g. w przypadku, gdy w trakcie trwania połączenia głosowego nastąpi przekroczenie limitu minut 

dostępnych w ramach aktywnego Pakietu lub upłynie okres czasu wskazany w pkt. 7 lit. a, opłaty za 
pozostałą część połączenia zostaną naliczone zgodnie z Cennikiem, nawet jeżeli Użytkownik 
korzysta z usługi Swojaki, pakietu Easy Gadka lub pakietu minut w ramach promocji Premia Non 
Stop. Skorzystanie z w/w usługi lub pakietów będzie możliwe dopiero przy następnym połączeniu 
głosowym. 

8. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta jednocześnie z Pakietu oraz z innych usług i promocji dostępnych 
w taryfie Easy lub Team 7 stosuje się następujące zasady rozliczeń: 

a. połączenia głosowe wykonywane na numer będący numerem ustawionym w ramach usługi Swojaki 
powodują w pierwszej kolejności zmniejszenie limitu minut dostępnych w Pakiecie; 

b. połączenia głosowe wykonywane na numery w sieci Plus przez Użytkownika, który posiada aktywny 
pakiet Easy Gadka lub pakiet minut w ramach promocji Premia Non Stop powodują w pierwszej 
kolejności zmniejszanie się limitu minut dostępnych w Pakiecie; 

c. połączenia głosowe wykonywane w ramach promocji Gorące popołudnia i weekendy nie powodują 
zmniejszenia się limitu minut dostępnych w Pakiecie; 

                                                
1 z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020908, kapitał zakładowy 2.050.000.000 PLN (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, Regon 
011307968. 
2 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników. 
3 z wyłączeniem połączeń głosowych z numerami Usług dodatkowych oraz Serwisów rozrywkowych i informacyjnych wymienionych w cenniku 
taryfy Easy lub Team 7 a także z numerami w sieci Sami Swoi. 
4 Okres liczony jest od momentu wykonania pierwszego połączenia, wysłania wiadomości SMS lub zasilenia konta. 



 

9. Zasady naliczania opłat za połączenia wykonane przez Użytkownika korzystającego z Pakietu są 
następujące: 

a. opłaty za połączenia głosowe inicjowane przez Użytkownika korzystającego z Pakietu naliczane są 
zgodnie ze stawką za połączenia krajowe (odpowiednio do wykorzystywanej przez Użytkownika 
taryfy: Easy lub Team 7;  

b. zwrot pobranych opłat nastąpi w formie zasilenia konta Użytkownika wg następujących zasad:  
i. w momencie, kiedy wysokość pobranych opłat za inicjowane przez Użytkownika połączenia 

głosowe wykonane w ramach Pakietu osiągnie lub przekroczy 1 PLN w przypadku taryfy Easy 
lub 2,44 PLN w przypadku taryfy Team7, konto Użytkownika zostanie zasilone o wartość 
należnej kwoty;  

ii. jeżeli stan konta Użytkownika wynosi 1 PLN lub jest niższy, zasilenie konta o wartość należnej 
kwoty może następować po każdym połączeniu wykonanym w ramach Pakietu; 

iii. jeżeli w ciągu 5 dni suma opłat za inicjowane przez Użytkownika połączenia głosowe wykonane 
w ramach Pakietu jest niższa od 1 PLN przypadku taryfy Easy lub od 2,44 PLN w przypadku 
taryfy Team7, konto Użytkownika zostaje zasilone o wartość należnej kwoty najpóźniej po 5 
dniach od wykonania pierwszego z tych połączeń głosowych; 

c. naliczanie opłat i późniejszy zwrot pobranych opłat za inicjowane przez Użytkownika połączenia 
głosowe wykonane w ramach Pakietu, według zasad określonych w lit. a i b, nie dotyczy 
Użytkowników korzystających z usługi „Dostępny limit Krótkim Kodem”, w której naliczanie opłat za 
połączenia głosowe odbywa się w czasie rzeczywistym. 

10. Aktywacja Pakietu zgodnie z pkt. 6 oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu 
i że ją akceptuje. 

Informacje dodatkowe: 
11. Polkomtel S.A. zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub wcześniejszego zakończenia 

Promocji bez konieczności podawania przyczyn. Zakończenie Promocji nie wpływa na warunki korzystania 
z Pakietu. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez Polkomtel 
S.A. do wiadomości na stronie internetowej www.simplus.pl. 

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników. 

13. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.simplus.pl oraz w siedzibie 
spółki Polkomtel S.A. 

http://www.simplus.pl
http://www.simplus.pl

