
Regulamin promocji „Pakiet Kaspersky Internet Security 2009 za 8,54 PLN w Plusie” 
 
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Promocja „Pakiet Kaspersky Internet Security 2009 za 8,54 PLN w Plusie” („Promocja”) jest 
organizowana przez Polkomtel S.A.1 („Polkomtel”) i skierowana jest do osób, które w czasie 
trwania Promocji podpiszą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus lub 
umowę sprzedaży aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów w sieci Plus („Abonenci”)2 
w ramach planów taryfowych / promocyjnych planów cenowych wymienionych w § 2 pkt 3. 

2. Promocja trwa od 23 czerwca 2008 r. do odwołania. 
 
§ 2 ZASADY PROMOCJI 
 

1. W ramach Promocji Abonent ma możliwość uzyskania licencji na pakiet Kaspersky Internet 
Security 2009 („Pakiet”), który może pobrać za pośrednictwem odnośnika znajdującego się na 
stronie internetowej www.plus.pl.  

2. Aby otrzymać kod aktywacyjny niezbędny do uruchomienia licencji na Pakiet Abonent powinien:  
a. wysłać wiadomość tekstową SMS o treści: ANTYWIRUS na numer 7772 (koszt wysłania 

wiadomości: 8,54 zł z VAT) w terminie do 30 dni od dnia aktywacji karty SIM (w 
przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus) lub 
od pierwszego dnia najbliższego okresu rozliczeniowego po dniu zawarcia Umowy3 (w 
przypadku zawarcia umowy sprzedaży aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów 
w sieci Plus)3, a następnie 

b. wpisać do okna dialogowego Pakietu (pobranego ze strony internetowej www.plus.pl) 
podczas połączenia z Internetem kod aktywacyjny otrzymany w zwrotnej wiadomości 
SMS. Pakiet bez wpisanego kodu aktywacyjnego jest w pełni funkcjonalny tylko przez 
okres 30 dni od dnia jego instalacji. 

3. Czas obowiązywania licencji jest zgodny z poniższą tabelą: 

Plan taryfowy / promocyjny plan cenowy Czas obowiązywania 
licencji na Pakiet 

Taryfa Kubali 25, Taryfa Kubali 40, Taryfa Kubali 55, Taryfa Kubali 75, 
Taryfa Kubali 100, 

Cafe Plus 25, Cafe Plus 40, Cafe Plus 55, Cafe Plus 75, Cafe Plus 100,  
Domowa 60 minut, Domowa 120 minut, 

Taryfa Ważna 150, Taryfa Ważna 250, Taryfa Ważna 350. 

2 lata 

 
 

4. Licencja o której mowa w § 2 pkt 1 i 3 udzielana jest przez producenta Pakietu (Kaspersky Lab 
Polska Sp. z o.o.) i on ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego działanie. Warunki licencji 
dostępne są na stronie internetowej www.kaspersky.pl. 

 

                                                
1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 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 Abonentów Plus 
3 W sytuacji, gdy pierwszy dzień najbliższego okresu rozliczeniowego następuje w ciągu 7 dni od zawarcia  umowy zmiana taryfy i 
uruchomienie pakietu może nastąpić od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 
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