
 
 
Regulamin Promocji „Pakiet 40 minut” 

1. Promocja „Pakiet 40 minut” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A.  („Polkomtel”) i 
obejmuje Użytkowników sami swoi  („Użytkownicy”). 

2. Promocja trwa od dnia 11 sierpnia 2008 do 30 września 2008 roku („Okres Trwania Promocji”). 

3. W Okresie Trwania Promocji Użytkownicy mogą aktywować pakiet „Pakiet 40 minut” zawierający 40 
minut do wykorzystania przez Użytkownika na krajowe połączenia głosowe wykonywane na numery w 
sieci sami swoi oraz na numery krajowych sieci stacjonarnych („Pakiet”). 

4. Opłata za aktywację Pakietu wynosi 4,80 zł z VAT i pobierana jest z konta Użytkownika w momencie 
jego aktywacji. 

5. Aby aktywować Pakiet Użytkownik musi spełnić łącznie następujące warunki: 
a. musi posiadać dodatnią wartość swojego konta (ponad 4,80 zł z VAT).  

b. musi aktywować Pakiet na swoim koncie zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 Regulaminu. 

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

6. Aktywacja Pakietu możliwa jest tylko w Okresie Trwania Promocji i odbywa się według następujących 
zasad: 

a. 
Użytkownik dokonuje aktywacji Pakietu wysyłając z numeru telefonu dla którego ma zostać 
aktywowany Pakiet krótki kod: *121*11*28#  (wpisując krótki kod *121*11*28# i wciskając przycisk 
„zadzwoń”);  

b. aktywacja Pakietu na koncie Użytkownika nastąpi jeśli kod, o którym mowa w lit. a) powyżej, zostanie 
dostarczony do Polkomtel w Okresie Trwania Promocji; 

c. 
aktywacja Pakietu na koncie Użytkownika nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu 
otrzymania przez Polkomtel krótkiego kodu, o którym mowa w lit. a) powyżej; 

d. Użytkownik zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS o aktywacji Pakietu na jego koncie; 

e. datą aktywacji Pakietu jest dzień, w którym Użytkownik otrzymał od Polkomtel zwrotną wiadomość 
SMS potwierdzającą aktywację Pakietu na jego koncie; 

f. jednorazowo Użytkownik na swoim koncie może aktywować tylko jeden Pakiet. Kolejny Pakiet może 
być aktywowany po upływie 14 dni od dnia aktywacji poprzedniego Pakietu 

g. każdorazowo uruchomienie kolejnego Pakietu przez Użytkownika następuje według zasad określonych 
w pkt. 4-5 oraz w pkt. 6  lit. a) – f) powyżej. 

7. Zasady korzystania z Pakietu: 

8. Informacje dodatkowe dotyczące zasad korzystania z Pakietu:  

a. 

Polkomtel zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania dostępu do Pakietu w sytuacji, gdy 
Użytkownik swoim postępowaniem, również w sposób nieświadomy, wpływa na pogorszenie jakości 
świadczonych usług przez Polkomtel lub zagraża stabilności systemów teleinformatycznych, w 
szczególności, gdy w wyniku korzystania z Pakietu ogranicza możliwość komunikacji z numerami 
alarmowymi (m.in.: 112, 997, 998, 999). 

b. 
Polkomtel zastrzega sobie prawo przerywania połączeń wykonywanych w ramach Pakietu trwających 
powyżej 20 minut 

 



 

 

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 w taryfie sami swoi; 

b. 

zwrot pobranych opłat nastąpi w formie zasilenia konta Użytkownika wg następujących zasad:  
w momencie, kiedy wysokość pobranych opłat za inicjowane przez Użytkownika połączenia głosowe 
wykonane w ramach Pakietu osiągnie lub przekroczy 2,44 PLN w taryfie sami swoi, konto Użytkownika 
zostanie zasilone o wartość należnej kwoty;  
jeżeli w ciągu 5 dni suma opłat za inicjowane przez Użytkownika połączenia głosowe wykonane w 
ramach Pakietu jest niższa od 2,44 PLN dla taryfy sami swoi, 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 zasadami określonymi w pkt. 6 oznacza, że Użytkownik zapoznał się z 
treścią niniejszego Regulaminu i że ją akceptuje. 

11. Polkomtel zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub zmiany terminu zakończenia 
Promocji bez konieczności podawania przyczyn. Zmiana terminu zakończenia Promocji nie wpływa na 
warunki korzystania z aktywnego w danym momencie Pakietu. Informacja o zmianie niniejszego 
Regulaminu lub zmianie terminu zakończenia Promocji zostanie podana przez Polkomtel do wiadomości 
na stronie internetowej www.samiswoi.pl. 

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

13. Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.samiswoi.pl oraz w siedzibie 
Polkomtel. 

 
1 POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020908, NIP 527-10-
37-727, Regon 011307968, kapitał zakładowy 2.050.000.000 PLN (w pełni wpłacony) 
2 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla 
Użytkowników 
3 z wyłączeniem połączeń głosowych w ramach roamingu oraz w ramach połączeń międzynarodowych 
oraz numerów: Premium Rate i numerów specjalnych w sieci Plus, w szczególności w ramach usług 
Numer Ulgowy, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz numerów w sieci sami 
swoi, numerów specjalnych, połączeń z siecią Internet +48 601 100 321 oraz połączeń z WAP +48 601 
100 234 
4 Opłata wliczona jest w opłatę za aktywację Pakietu 
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