
 

„TANIEJ ZA GRANICĘ” – regulamin promocji 

Opis promocji: 
1. Promocja "Taniej za granicę” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A.1 i obejmuje 

Użytkowników2, którzy korzystają z taryfy Simplus („Użytkownicy”). 
2. Czas trwania Promocji: od dnia 21.04.2008 r. do odwołania. 

3. W ramach Promocji stawka za minutę połączenia międzynarodowego do 3 wybranych przez 
Użytkownika numerów z zagranicznych sieci komórkowych lub stacjonarnych3 („Tani numer”) wynosi 1 
zł z VAT przy naliczaniu 1-sekundowym od początku trwania połączenia4. 

Zasady ustawienia Tanich numerów: 
4. Aby ustawić Tani numer Użytkownik musi spełnić łączenie następujące warunki: 

a. musi posiadać dodatnią wartość swojego konta (powyżej 5 zł z VAT); 
b. musi ustawić Tani numer na swoim koncie zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 niniejszego 

Regulaminu; 
c. musi znajdować się w okresie ważności dla usług i połączeń wychodzących. 

5. W ramach Promocji opłata za ustawienie jednego Taniego numeru na okres 30 dni (720 godzin) („Okres 
ważności”) wynosi 5 zł z VAT. Opłata pobierana jest z konta Użytkownika z chwilą ustawienia Taniego 
numeru. Po upływie Okresu ważności Tani numer jest automatycznie usuwany. 

6. Ustawienie Taniego numeru odbywa się według następujących zasad: 
a. aby ustawić Tani numer Użytkownik musi wpisać w swoim telefonie krótki kod: 

*102*11*prefiks_kraju_numer_telefonu#5 i wcisnąć przycisk „zadzwoń”;  
b. jako Tani numer w Promocji Użytkownik może ustawić numer stacjonarny lub komórkowy z 

następujących krajów:  
Nazwa kraju: Prefiks kraju: Nazwa kraju: Prefiks kraju: Nazwa kraju: Prefiks kraju: 

Austria 43 Irlandia 353 Wielka Brytania 44 
Belgia 32 Litwa 370 Włochy 39 

Bułgaria 359 Luksemburg 352 Białoruś 375 
Cypr 357 Łotwa 371 Chorwacja 385 

Czechy 420 Malta 356 Norwegia 47 
Dania 45 Niemcy 49 Rosja 7 

Estonia 372 Portugalia 351 Serbia 381 
Finlandia 358 Rumunia 40 Szwajcaria 41 
Francja 33 Słowacja 421 Turcja 90 
Grecja 30 Słowenia 386 Ukraina 380 

Hiszpania 34 Szwecja 46   
Holandia 31 Węgry 36   

c. ustawienie Taniego numeru na koncie Użytkownika ma miejsce najpóźniej w ciągu 24 godzin od 
momentu otrzymania przez Polkomtel S.A. krótkiego kodu, o którym mowa w pkt. a) powyżej; 

d. Użytkownik zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS o ustawieniu Taniego numeru na 
jego koncie;  

e. datą ustawienia numeru jest dzień i godzina, w którym Użytkownik otrzymał od Polkomtel S.A. 
zwrotną wiadomość SMS potwierdzającą ustawienie numeru na jego koncie;  

f. Użytkownik na swoim koncie może mieć jednocześnie ustawione maksymalnie 3 różne Tanie 
numery. Kolejne Tanie numery mogą być Ustawiane dopiero po upływie Okresu ważności lub po 
usunięciu jednego z ustawionych Tanich numerów; 

g. każdorazowo ustawienie Taniego numeru przez Użytkownika następuje według zasad 
określonych w pkt. a) – f) powyżej. 

Zasady korzystania z Tanich numerów: 
7. Zasady korzystania z Promocji:  

a. Okres ważności dla każdego Taniego numeru liczony jest oddzielnie i wynosi 30 dni (720 godzin) 
od momentu ustawienia danego Taniego numeru; 
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5 Wpisywany w krótkim kodzie „numer_ telefonu” to Tani numer, który ma zostać ustawiony. 
 



 

b. z Promocji Użytkownik może korzystać tylko w okresie ważności konta dla usług i połączeń 
wychodzących; 

c. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot opłaty za ustawienie Taniego numeru w 
przypadku, gdy w ciągu 30 dni (720 godzin) od dnia ustawienia Taniego numeru nie korzystał z 
połączeń na ten numer; 

d. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia za pomocą krótkiego kodu: *102# listę oraz Okres 
ważności aktywnych Tanich numerów; 

e. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Tani numer. W tym celu musi wpisać w swoim 
telefonie krótki kod: *102*00*prefiks_kraju_numer_telefonu#6 i wcisnąć przycisk „zadzwoń”. 
Usunięcie Taniego numeru powoduje zakończenie Okresu ważności dla tego numeru; 

f. Promocja nie dotyczy połączeń wykonywanych w roamingu; 
g. po upływie Okresu ważności Taniego numeru, opłaty za wykonywane przez Użytkownika 

połączenia międzynarodowe na ten numer naliczane są zgodnie z Cennikiem taryfy Simplus; 
h. w przypadku, gdy w trakcie trwania połączenia głosowego na Tani numer upłynie Okres ważności 

dla tego numeru to opłaty za pozostałą część połączenia zostaną naliczone zgodnie z Cennikiem 
taryfy Simplus, 

i. Polkomtel S.A. zastrzega sobie prawo przerywania połączeń głosowych wykonywanych w ramach 
Promocji na Tani numer trwających powyżej 30 minut. 

8. Ustawienie Taniego numeru zgodnie z pkt. 6 oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią niniejszego 
Regulaminu i że ją akceptuje. 

Informacje dodatkowe: 
9. Polkomtel S.A. zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji bez 

konieczności podawania przyczyn. Zakończenie Promocji nie wpływa na warunki korzystania z 
Ustawionych w danym momencie Tanich numerów. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu 
Promocji zostanie podana przez Polkomtel S.A. do wiadomości na stronie internetowej www.simplus.pl. 

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

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

                                                
6 Wpisywany w krótkim kodzie „numer_ telefonu” to Tani numer, który ma zostać usunięty. 
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