
Regulamin Promocji Najlepsza okazja w MixPlusie. Zobowiązania 30 zł (zwany dalej „Regulaminem”) 
§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Promocja Najlepsza okazja w MixPlusie. Zobowiązania 30 zł („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A. („Polkomtel”) i skierowana do 

Klientów, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel umowę dotyczącą udziału w Promocji ("Umowa ") i staną się Użytkownikami MIXPLUS1.  

2. Podmiot zawierający Umowę („Użytkownik MIXPLUS”) kupuje aparat telefoniczny po promocyjnej cenie oraz otrzymuje kartę SIM z doładowaniem 
konta o wartości 30 zł brutto2  zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.  

3. Promocja trwa od 03.06.2008 do odwołania.  

4. Polkomtel zastrzega sobie prawo uzależnienia zawarcia Umowy od wpłacenia kaucji. Kaucja zostanie zwrócona po dokonaniu przez Użytkownika 
MIXPLUS połowy obowiązkowej liczby zasileń konta kwotą minimalną zgodnie z § 2 pkt. 1 i2..  

5. Użytkownik MIXPLUS, który zawarł Umowę korzystał będzie z planu cenowego mixPlus na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.  
§ 2  

ZASILENIE KONTA 
1. Użytkownik MIXPLUS, który zawarł Umowę zobowiązany jest do dokonania odpowiednio minimum 24, 30 lub 36 zasileń konta za pomocą metod 

dostępnych w ofercie SIMPLUS3. Minimalna ilość zasileń określana jest w Umowie oraz oświadczeniu Użytkownika MIXPLUS pod treścią niniejszego 
Regulaminu („obowiązkowa liczba zasileń”). Zakup aparatu telefonicznego w ramach Promocji uznaje się za wykonanie pierwszego zasilenia.  

2. Minimalna kwota jednorazowego zasilenia konta wynosi 30 zł („kwota minimalna”) i winna być dokonywana co najmniej raz na 30 dni licząc od dnia 
zawarcia Umowy.  

3. Dokonanie zasilenia konta kwotą niższą niż kwota minimalna nie powoduje zmniejszenia liczby obowiązkowych zasileń konta oraz nie przedłuża okresu 
ważności konta. 

4. Każde jednorazowe zasilenie konta kwotą minimalną lub wyższą, niezależnie od momentu jego dokonania, przedłuża okres ważności konta o 30 dni 
liczonych od dnia zakończenia poprzedniego okresu ważności4. 

5. Po wygaśnięciu okresu ważności konta w przypadku nie dokonania zasilenia konta według zasad określonych powyżej następuje automatyczne 
zawieszenie świadczenia usług i połączeń wychodzących, a po kolejnych 30 dniach od daty zawieszenia świadczenia usług i połączeń wychodzących, 
całkowite zaprzestanie świadczenia usług i rozwiązanie Umowy, z zastrzeżeniem, iż niewykorzystana wartość konta nie podlega zwrotowi.  

6. W przypadku zasilenia konta po wygaśnięciu okresu jego ważności, początek nowego okresu ważności liczony jest od daty wygaśnięcia poprzedniego 
okresu ważności. 

7. Użytkownik MIXPLUS może sprawdzić liczbę pozostałych obowiązkowych zasileń przez wysłanie wiadomości SMS na numer 2585 o treści: PZ 
§ 3  

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA MIXPLUS 
W zależności od wartości zasileń konta Użytkownik MIXPLUS w ramach Promocji otrzymuje rabat, który odpowiednio zwiększa wartość zasilenia konta, 
zgodnie z poniższą tabelą:  

Nominał zasileń konta Wartość zasilenia konta Procentowa wartość rabatu 
30,00-49,00 zł (brutto) 100% wartości nominału 0% 
50,00-99,00 zł (brutto) 110% wartości nominału 10% 

100,00-149,00 zł (brutto) 115% wartości nominału 15% 
150,00 zł (brutto) 120% wartości nominału 20% 

§ 4  
OGRANICZENIA 

1. Użytkownik MIXPLUS może zmienić plan cenowy mixPlus po upływie 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu 
obowiązkowej liczby zasileń konta kwotą minimalną. Zmiana planu cenowego mixPlus powoduje utratę  niewykorzystanych środków zgromadzonych 
na koncie 

2. Połączenia pod numery rozpoczynające się od cyfr -800 i -700 są zablokowane.  
§ 5  

ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA MIXPLUS I KARY UMOWNE 
1. Użytkownik MIXPLUS zawierający Umowę zobowiązuje się, że: 

a) dokona obowiązkowej liczby zasileń konta kwotą minimalną na zasadach określonych w § 2;  
b) nie rozwiąże ani nie spowoduje rozwiązania Umowy do momentu dokonania obowiązkowej liczby zasileń konta kwotą minimalną. 

2. W związku z ulgami przyznawanymi Użytkownikowi MIXPLUS przez Polkomtel w przypadku niewykonania przez Użytkownika MIXPLUS zobowiązań, 
o których mowa w § 5 pkt. 1 a)-b) Regulaminu Użytkownik MIXPLUS zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Polkomtel kary umownej w wysokości 600 
zł, przy czym niewykorzystana wartość konta nie będzie zaliczona na poczet kary umownej. Kara umowna zostanie naliczona Użytkownikowi MIXPLUS 
po wygaśnięciu okresu ważności konta. Wysokość kary umownej będzie pomniejszana w zależności od liczby zasileń konta kwotą minimalną 
dokonanych od dnia zawarcia Umowy do dnia wygaśnięcia okresu ważności konta. Użytkownik MIXPLUS będzie zobowiązany do zapłaty: 

a) 100 % kary umownej jeżeli wygaśnięcie okresu ważności konta nastąpiło przed dokonaniem 12 zasileń konta kwotą minimalną,  
b) 80% kary umownej jeżeli wygaśnięcie okresu ważności konta nastąpiło pomiędzy 13 a 18 zasileniem konta kwotą minimalną,  
c) 60 % kary umownej jeżeli wygaśnięcie okresu ważności konta nastąpiło pomiędzy 19 a 21 zasileniem konta kwotą minimalną,  
d) 40 % kary umownej jeżeli wygaśnięcie okresu ważności konta nastąpiło pomiędzy 22 a 24, 30 lub 36  zasileniem konta kwotą minimalną. 

3. Użytkownik MIXPLUS zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie do 15 dni od daty wystawienia przez Polkomtel noty obciążeniowej.  
4. W przypadku utraty karty SIM aktywowanej na podstawie Umowy przed dokonaniem obowiązkowej liczby zasileń konta kwotą minimalną, Użytkownik 

MIXPLUS zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia tego zdarzenia, wystąpić do Polkomtel o wydanie następnej karty SIM. W przypadku nie podjęcia 
tych działań, Polkomtel będzie uprawniony do rozwiązania Umowy i naliczenia Użytkownikowi MIXPLUS kary umownej zgodnie z § 5 pkt.2 
Regulaminu. Wydanie Użytkownikowi MIXPLUS nowej karty SIM podlega opłacie 30 zł z VAT,  a w przypadku kart SIM z automatycznie uruchomioną 
usługą „Dostępny limit krótkim kodem” 12,20 zł z VAT. 

5. Użytkownik MIXPLUS zawierający Umowę zobowiązuje się: 
a) nie używać w adapterach kart SIM aktywowanych w sieci Plus;  
b) nie kierować do sieci Plus ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych za pomocą kart SIM działających w sieci Plus; 
c) nie udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel w celu uzyskania korzyści majątkowych;  

                                                 
1 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników MIXPLUS 
2 aparaty telefoniczne w cenie promocyjnej samodzielnie nie są przedmiotem Promocji. 
3 np. telekarta SIMPLUS, terminal kart płatniczych, bankomat, sms, Internet 
4 Informacje dotyczące okresu ważności zawarte na telekartach SIMPLUS, stronach www.simplus.pl i innych materiałach związanych z SIMPLUS nie dotyczą okresu ważności 
konta MIXPLUS. 



d) nie wykorzystywać telefonu i karty SIM lub urządzenia telekomunikacyjnego niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie z umową o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych lub Umową. 

6. Polkomtel może żądać od Użytkownika MIXPLUS kary umownej w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM używaną w niedozwolony sposób, o którym 
mowa w pkt. 5 powyżej. Nie wyłącza to uprawnienia Polkomtel do żądania od Użytkownika MIXPLUS odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

§ 6 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, do świadczenia usług telekomunikacyjnych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników MIXPLUS. 
 
 
Akceptuję warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie oraz treść Załącznika nr 1, Załącznika nr 2  i deklaruję dokonanie minimum: 
…………………….. zasileń kwotą minimalną (30 zł). 
 
..............................., dnia .................... 2008 r.     
 
UŻYTKOWNIK  MIXPLUS ............................................................ 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Najlepsza okazja w MixPlusie. Zobowiązania 30 zł 
 

§ 1 Blokada karty SIM 
1. Oferowany w ramach Promocji aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus.  
2. Użytkownik MIXPLUS może żądać usunięcia blokady SIM Lock w Salonie Firmowym Plus po dokonaniu wszystkich obowiązkowych zasileń, 

nie później jednak, niż przed upływem 5 lat od daty zakupu aparatu telefonicznego. Polkomtel  usuwa w aparatach blokady karty SIM Lock 
w ramach istniejących możliwości technicznych. 

3. W przypadku usunięcia blokady SIM Lock poza Salonem Firmowym Plus w sposób nieuzgodniony z Polkomtel  Użytkownik MIXPLUS  traci 
prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową 
jeżeli wada/ niezgodność z umową powstała w związku z usunięciem blokady SIM Lock. 

 
§ 2 Promocyjne ceny aparatów telefonicznych 

1. Przy zawieraniu Umowy w ramach Promocji Polkomtel umożliwi Użytkownikowi MIXPLUS zakup aparatu telefonicznego wraz z kartą SIM 
i doładowaniem konta o wartości 30 zł brutto na warunkach cenowych określonych w tabeli poniżej.  

2. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych 
punktów sprzedaży (obsługi). 

 
 

Lp 

Model aparatu telefonicznego 

Cena promocyjna 
w zł z VAT 
telefonu w 

Umowie na min. 
36 zasileń 

Cena promocyjna 
w zł z VAT 
telefonu w 

Umowie na min. 
30 zasileń 

Cena promocyjna 
w zł z VAT 
telefonu w 

Umowie na min. 
24 zasilenia 

Cena w zł z VAT 
aparatów tel. 

oferowanych na 
warunkach 
ogólnych 

Cena w zł z VAT 
karty SIM o 

wartości konta 
30 zł 

1 LG B2100 1 1 19 319 30 
2 LG KG 220 1 1 29 349 30 
3 LG KP202 1 1 29 349 30 
4 MOTOROLA C261 1 1 1 189 30 

5 MOTOROLA C390  
z zestawem HS805 1 1 1 469 30 

6 MOTOROLA L6 1 29 99 519 30 
7 MOTOROLA L7 19 69 129 819 30 
9 MOTOROLA V3 19 69 129 769 30 

10 MOTOROLA V3 stand. 1 29 99 699 30 
11 NOKIA 1600 1 1 1 279 30 
12 NOKIA 2600 1 1 1 280 30 
13 NOKIA 2610 1 1 1 299 30 
14 NOKIA 3100 1 1 1 99 30 
15 NOKIA 6021 + zestaw HS-26W 1 19 69 549 30 
16 NOKIA 6030 1 1 19 349 30 
17 NOKIA 6060 1 1 29 429 30 
18 NOKIA 6070 1 19 49 499 30 
19 NOKIA 6103 29 69 149 649 30 
20 NOKIA 6125 49 99 199 1049 30 
21 NOKIA 5200 1 19 99 599 30 
22 NOKIA 6610i 1 1 1 99 30 
23 NOKIA 6822 99 199 249 649 30 
25 NOKIA 7360 1 19 49 499 30 
26 PLUSFON 601i 1 39 119 599 30 
27 SAGEM MY220V 1 1 1 189 30 
28 SAGEM MY301X 1 1 19 349 30 
29 SAGEM MY400X 1 1 19 419 30 
30 SAGEM MY501X 1 19 49 459 30 
31 SAMSUNG C210 1 1 1 269 30 
30 SAMSUNG C300 1 1 1 299 30 
31 SAMSUNG E250 1 19 99 599 30 
32 SAMSUNG J600 1 49 129 619 30 
33 SAMSUNG M300 1 1 1 429 30 
34 SAMSUNG X160 1 1 19 379 30 
35 SAMSUNG X200 1 1 1 369 30 
36 SAMSUNG X481 1 1 1 429 30 
37 SAMSUNG X510 1 1 29 419 30 
38 SAMSUNG X520 1 1 29 449 30 
39 SAMSUNG X530 1 19 49 499 30 



40 SAMSUNG X640 1 19 49 429 30 
41 SAMSUNG X680 1 19 99 599 30 
42 SAMSUNG X700 249 299 349 759 30 
43 SIEMENS CF62 1 1 1 99 30 
44 SONY ERICSSON J210i 1 1 1 199 30 
45 SONY ERICSSON K300i 1 1 1 249 30 
46 SONY ERICSSON K310i 1 1 29 475 30 
47 SONY ERICSSON K320i + HBH 1 19 69 549 30 
48 SONY ERICSSON K750i 249 299 349 799 30 
49 SONY ERICSSON T290i 1 1 1 69 30 
50 SONY ERICSSON W300i 49 99 149 749 30 
51 SONY ERICSSON Z300i 1 1 1 329 30 

`Ceny detaliczne są aktualne na dzień 03.06.2008; Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji Najlepsza okazja w MixPlusie. Zobowiązania 30 zł 

PLAN CENOWY MIXPLUS 

 Cena 

Minimalna wartość zasilenia konta 30 zł 

Stawka za minutę krajowego połączenia do wszystkich krajowych sieci 
stacjonarnych i komórkowych 0,72 zł 

Stawka za wysłanie krajowej wiadomości SMS  0,18 zł 

Stawka za minutę krajowego połączenia z 3 wybranymi numerami w usłudze 
Swojaki (numery w sieci Plus lub krajowe numery stacjonarne)  0,36 zł 

Opłata za wprowadzenie numeru w usłudze Swojaki (za każdy numer, 
maksymalnie 3 numery w sieci Plus lub krajowe numery stacjonarne)  2 zł 

Stawka za minutę krajowego połączenia z własną pocztą głosową  0,48 zł 

Stawka za minutę krajowego połączenia z WAP/Internet  0,48 zł 

Stawka za minutę krajowego połączenia z numerem 4444  0,30 zł 

Połączenie z numerem 2601 (za całe połączenie) 
7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 - 23.00 0,95 zł 

Stawka za wysłanie krajowej wiadomość MMS (za każde rozpoczęte 100 kB 
wysłanych danych naliczane oddzielnie) 0,40 zł 

Stawka za korzystanie z GPRS WAP (za każde rozpoczęte 10 kB 
odebranych i wysłanych danych naliczane oddzielnie)  0,30 zł 

Stawka za korzystanie z GPRS Internet (za każde rozpoczęte 100 kB 
odebranych i wysłanych danych naliczane oddzielnie)  0,61 zł 

Sprawdzenie ilości pozostałych zasileń 
(wysłanie wiadomości SMS o treści PZ na numer 2585) 0,29 zł 

Stawka za wysłanie wiadomości SMS w ramach roamingu  1,63 zł 

Strefa 1  2,42 zł 

Strefa 2  2,61 zł 

Strefa 3  2,78 zł 

Strefa 4  3 zł 

Strefa 5  3,28 zł 

Strefa 6  4,94 zł 

  
  
Stawka za minutę połączenia międzynarodowego. 
Strefy są zgodne z Cennikiem SIMPLUS dla taryfy 
EASY. 
  
  
  

Strefa 7  8,35 zł 

1. Opłaty za połączenia krajowe naliczane są za każdą rozpoczętą sekundę od początku połączenia. Cena za każde wykonane połączenie 
zaokrąglana jest do pełnego grosza w górę. 

2. Opłaty za połączenia międzynarodowe i połączenia w roamingu naliczane są za każde rozpoczęte 30 sekund połączenia.  
3. Użytkownik MIXPLUS ma prawo wyboru 3 numerów w usłudze Swojaki (numery w sieci Plus lub krajowe stacjonarne). Opłata za połączenia z 

wybranymi numerami będzie naliczana zgodnie z tabelą powyżej. Za pierwszy wybór numerów oraz za każdorazową zmianę listy wybranych 
numerów pobierana będzie opłata zgodnie z tabelą powyżej.  

4. Po wykonaniu połączeń z wybranymi numerami w usłudze "Swojaki" nastąpi zwrot różnicy pomiędzy stawką podstawową a stawką w usłudze 
"Swojaki" w formie zasilenia konta i wg następujących zasad:  
a) w momencie kiedy różnica pomiędzy stawką podstawową i stawką w usłudze "Swojaki" za wykonane połączenia osiągnie lub przekroczy 

2,50 zł, konto Użytkownika MIXPLUS zostanie zaktualizowane o wysokość należnej kwoty, 
b) jeżeli w ciągu 5 dni różnica pomiędzy stawką podstawową i stawką w usłudze "Swojaki" za wykonane połączenia jest niższa od 2,50 zł, 

konto Użytkownika MIXPLUS zostaje zaktualizowane o wartość należnej kwoty po 5 dniach od wykonania pierwszego z połączeń objętych 
usługą "Swojaki". 

5. Użytkownikom MIXPLUS, korzystającym z usługi „Dostępny Limit Krótkim Kodem”, połączenia w usłudze „Swojaki” są rozliczane w czasie 
rzeczywistym (bez zwrotów). 

6. Opłaty za pozostałe usługi nie wymienione powyżej będą naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem SIMPLUS dla taryfy EASY. 

Lista dostępnych usług „Dostępny Limit Krótkim Kodem”: 

1. Użytkownikom MIXPLUS, którzy w ramach  Promocji kupili aparat telefoniczny Nokia 2600, Nokia 3100, Nokia 6060, Nokia 6610i lub Nokia 6822 
w momencie aktywacji karty SIM automatycznie uruchomiona zostaje usługa „Dostępny Limit Krótkim Kodem” i mogą korzystać wyłącznie z usług 
"Krótkim Kodem" wymienionych poniżej.  

2. Użytkownicy MIXPLUS, którzy w ramach Promocji kupili aparat telefoniczny inny niż wymieniony w pkt. 1 powyżej, mogą samodzielnie włączyć 
usługę " Dostępny Limit Krótkim Kodem ". Aby aktywować usługę " Dostępny Limit Krótkim Kodem " należy wpisać w aparacie 



telefonicznym: *101*11*99# i nacisnąć przycisk inicjujący połączenie. Od momentu aktywacji usługi " Dostępny Limit Krótkim Kodem " nie ma 
możliwości powrotu do usługi sprawdzania kredytu na wyświetlaczu telefonu lub w menu aparatu. 

 

NAZWA USŁUGI KOD USŁUGI 
"Na raz, dwa, trzy" 
Zasilenie konta mixPlus, TELEKOD oznacza 14 lub 16-cyfrowy numer z karty zasilającej  *123*TELEKOD#  

"Do kiedy?" 
Sprawdzenie okresu ważności konta  *125#  

Zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS 
na język polski  *105*10#  

Zmień język  Zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS 
na język angielski  *105*20#  

Włączenie poczty głosowej  *122*11#  
Wyłączenie poczty głosowej  *122*00#  Poczta głosowa   
Sprawdzenie statusu poczty głosowej  *122#  
Aktywacja roamingu  *101*11*01#  
Deaktywacja roamingu  *101*00*01#  Roaming   
Inicjowanie połączeń w roamingu  *111*nr_telefonu#  
Aktywacja usługi  *101*11*02#  GPRS/MMS   Deaktywacja usługi  *101*00*02#  

Aktywne usługi na koncie  Sprawdzenie aktywnych usług  *101#  
Wprowadzenie numeru  *102*11*48numer_tel#  
Usunięcie numeru  *102*00*48numer_tel#  

*102# 
(inf. przesł. na ekran) 

Swojaki 
(wprowadzany nr telefonu musi być poprzedzony 
prefiksem 48)   Otrzymanie listy numerów  *107# 

(inf. przesł. SMSem)  
Aktywacja usługi (włączenie blokady) *101*11*06# 
Deaktywacja usługi (wyłączenie blokady) *101*00*06# Infoblokada - usługa blokowania powiadamiania SMS o 

koszcie i czasie połączeń 
Sprawdzenie statusu usługi *101# 

 


