
Regulamin Promocji „Taryfy Syberyjskie. Ważny Telefon(36mies.)” 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Promocja „Taryfy Syberyjskie. Ważny Telefon” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A. („Polkomtel”)1 i skierowana jest do 

Klientów, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ("Umowa").  
2. Promocja trwa od 07.10.2008 r. do odwołania.  

§ 2 UPRAWNIENIA ABONENTA 
1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji („Abonent”) ma możliwość zakupu  aparatu telefonicznego po promocyjnej cenie, określonej 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aparaty telefoniczne nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. 
2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi; 25 zł z VAT (20,49 zł bez VAT)  
3. W ramach Promocji Abonent może wybrać jeden z promocyjnych planów cenowych: Taryfa Ważna 150, Taryfa Ważna 250, Taryfa Ważna 350 

(„Promocyjny Plan Cenowy”), zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 Taryfa Ważna 
150 

Taryfa Ważna 
250 

Taryfa Ważna 
350 

Abonament 
(miesięczna opłata 

abonamentowa):   
150 zł z VAT 250 zł z VAT 350 zł z VAT 

Liczba minut 
wliczonych w 

abonament:  
300 500 1000 

lub  lub lub lub 
Liczba SMS-ów / MMS-

ów wliczonych w 
abonament: 

900 1500 3000 

Opłata za minutę 
połączenia krajowego 

do wszystkich sieci: 

0,48 zł z VAT/ 
 0,72 zł z  VAT2 

0,48 zł z VAT/  
0,72 zł z VAT2 

0,48 zł z VAT/ 
 0,72 zł z VAT2 

Opłata za krajową 
wiadomość SMS: 0,18 zł z VAT 0,18 zł z VAT 0,18 zł z VAT 

Opłata za krajową 
wiadomość MMS: 0,40 zł z VAT 0,40 zł z VAT 0,40 zł z VAT 

Pakietowa transmisja 
danych (GPRS) 

(APN: wap.plusgsm.pl): 
Bezpłatnie3 Bezpłatnie3 Bezpłatnie3 

Opłata za  Usługę iPlus 
w telefonie 4 29,89 zł z VAT 14,95 zł z VAT 1 zł z VAT 

Wybór numeru 
telefonu typu Złoty 

305 zł z VAT 
(opłata 

jednorazowa) 
Bezpłatnie3 Bezpłatnie3 

Opłata aktywacyjna za 
profil MMS Usługi 
Poczta Głosowa5 

Bezpłatnie3 Bezpłatnie3 Bezpłatni3 

Opłata za przesłanie 
SMS na numer 7915  

w celu aktywacji usługi 
serwisu 

informacyjnego6 

Bezpłatnie3 Bezpłatnie3 Bezpłatnie3 

Opłata za przesłanie 
SMS na numer 8033  
w celu deaktywacji 

usługi serwisu 
informacyjnego6 

Bezpłatnie3 Bezpłatnie3 Bezpłatnie3 

Opłaty za połączenia głosowe w ramach roamingu międzynarodowego w sieciach operatorów zagranicznych w następujących krajach i 
terytoriach: Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, 
Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Monako, 
Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, W łochy, Wyspy 
Kanaryjskie naliczają się zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Opłata za minutę wykonywanego połączenia głosowego 
w roamingu (w tym do Polski)7 1,79 zł z VAT 

Opłata za minutę odbieranego połączenia głosowego w 
roamingu8 0,85 zł z VAT 

Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel na 
zasadach określonych w cenniku właściwym dla Taryfy Syberyjska 120.  
 

                                                
1 POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020908, kapitał zakładowy 2.050.000.000 zł (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, Regon 011307968 
2 opłata za minutę połączenia: do operatora P4 Sp. z o.o. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora 
3 Opłata wliczona jest w miesięczną opłatę abonamentową (abonament) 
4 Usługa iPlus jest uregulowana oddzielnym regulaminem „Regulamin Usługi iPlus” dostępnym na www.plus.pl.  
5 Usługa Poczta Głosowa jest uregulowana oddzielnym regulaminem „Regulamin usługi Poczta Głosowa – Profil MMS” dostępnym na www.plus.pl. Abonentowi przy wyborze Promocyjnego 
Planu Cenowego profil MMS Usługi Poczta Głosowa jest aktywowany automatycznie. 
6 Opis usługi dostępny na www.plus.pl/wazny_telefon w sekcji Ważne Informacje  
7 Opłaty za połączenie naliczane są za każde rozpoczęte 60 sekund 
8 Opłaty za połączenie naliczane są za każde rozpoczęte 30 sekund 

http://www.plus.pl
http://www.plus.pl
http://www.plus.pl/wazny_telefon


Usługa „Syberyjski pakiet Gratis. Ważny Telefon”  
4. W ramach Promocji Abonent ma możliwość skorzystania z usługi  "Syberyjski pakiet Gratis. Ważny Telefon" na zasadach określonych w 

odrębnym regulaminie promocji "Syberyjski pakiet Gratis. Ważny telefon". 
Usługa „Syberyjski pakiet. Ważne pakiety”  

5. W ramach Promocji Abonent ma możliwość skorzystania z usługi  "Syberyjski pakiet. Ważny Telefon" na zasadach określonych w odrębnym 
regulaminie promocji "Syberyjski pakiet. Ważne pakiety". 

Usługa „ Rozmowy obcokrajowe” 
6. W ramach Promocji Abonent ma możliwość skorzystania z promocyjnej usługi " Rozmowy Obcokrajowe " na zasadach określonych w odrębnym 

regulaminie promocji " Rozmowy Obcokrajowe ". 
 

§ 3 WARUNKI SPECJALNE 
1. W ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w ramach Promocji Abonent nie może zawiesić świadczenia usług ani przenieść bez zgody 

Polkomtel praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot. 
2. Abonent może w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy zmienić wybrany Promocyjny Plan Cenowy wyłącznie na inny Promocyjny Plan 

Cenowy, o którym mowa w § 2 pkt 3 z miesięczną opłatą abonamentową o wyższej wartości. 
3. Jakakolwiek zmiana Promocyjnego Planu Cenowego jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 
4. Zmiana Promocyjnego Planu Cenowego, transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na innego Abonenta praw i 

obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanych minut / SMS’ów / MMS’ów wliczonych w abonament z danego okresu 
rozliczeniowego oraz z poprzednich okresów rozliczeniowych. 

5. Abonent korzystający z Promocyjnego Planu Cenowego nie ma możliwości uruchomienia i korzystania z usługi „Pakiet na Rozmowy” oraz z usługi 
„Wybrany Kierunek Międzynarodowy” zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla taryf Taryfy Syberyjskie. 

6. Jakakolwiek zmiana przez Abonenta Promocyjnego Planu Cenowego na inną taryfę lub promocyjny plan cenowy inny niż wymieniony w § 2 pkt 3 
powyżej traktowana jest jak rezygnacja z:  
a) bezpłatnej Pakietowej Transmisji Danych (GPRS), (APN: wap.plusgsm.pl),  
b) zniżki na Usługę iPlus, 
c) bezpłatnego przesyłania SMS na numery 7915 i 8033 w celu aktywacji i deaktywacji usługi serwisu informacyjnego, 

7. Z chwilą dokonania przez Abonenta zmiany Promocyjnego Planu Cenowego na inną taryfę lub promocyjny plan cenowy inny niż wymieniony w § 2 
pkt 2 , wchodzącej w życie z początkiem nowego okresu rozliczeniowego następuje: 
a) rozpoczęcie naliczania opłat za Pakietową Transmisję Danych (GPRS) zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla 

taryfy lub promocyjnego planu cenowego, na który została dokonana zmiana, 
b) naliczanie pełnej opłaty za Usługę iPlus zgodnie z Regulaminem  Usługi iPlus , 
c) rozpoczęcie naliczania opłat za przesyłanie SMS na numery 7915 i 8033, zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla 

taryfy lub promocyjnego planu cenowego, na który została dokonana zmiana,  
d) naliczanie Punktów Podstawowych w programie „5 Plus” zgodnie z Regulaminem Programu 5 Plus. 

8. W przypadku jakiejkolwiek zmiany przez Abonenta Promocyjnego Planu Cenowego na inną taryfę lub promocyjny plan cenowy inny niż 
wymieniony w §2 pkt 3 Polkomtel zastrzega sobie prawo wyłączenia serwisów informacyjnych aktywowanych przez Abonenta poprzez przesłanie 
SMS na numer 7915. 

 
§ 4 ZOBOWIĄZANIA ABONENTA  

1. Abonent zobowiązuje się, że w ciągu 36 miesięcy od dnia jej zawarcia: 
a) nie rozwiąże Umowy, 
b) swoim działaniem nie spowoduje rozwiązania Umowy przez Polkomtel lub zaprzestania świadczenia przez Polkomtel usług w ramach 

Umowy.  
2. W związku z ulgami przyznawanymi Abonentowi przez Polkomtel  w przypadku niewykonania przez Abonenta zobowiązań, o których mowa 

w pkt. 1 powyżej Abonent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Polkomtel  kary umownej w wysokości 2000 zł. Wysokość kary umownej 
będzie pomniejszana w zależności od czasu, jaki upłynął od dnia zawarcia Umowy do chwili wystąpienia zdarzenia będącego podstawą jej 
naliczenia. Abonent będzie zobowiązany do zapłaty:   

a) 100 % kary umownej jeżeli zdarzenie nastąpiło przed końcem 18 miesiąca od dnia zawarcia Umowy; 
b) 80 % kary umownej jeżeli zdarzenie nastąpiło pomiędzy początkiem 19 a końcem 27 miesiąca od dnia zawarcia Umowy; 
c) 60 % kary umownej jeżeli zdarzenie nastąpiło pomiędzy początkiem 28 a końcem 32 miesiąca od dnia zawarcia Umowy; 
d) 40 % kary umownej jeżeli zdarzenie nastąpiło pomiędzy początkiem 33 a końcem 36 miesiąca od dnia zawarcia Umowy. 

3. W przypadku utraty karty SIM aktywowanej na podstawie Umowy zawartej w ramach Promocji przed upływem 36 miesięcy od daty zawarcia 
Umowy, Abonent jest zobowiązany wystąpić do Polkomtel o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus w ciągu 7 dni od zgłoszenia do 
Polkomtel faktu utraty karty SIM. W przypadku braku aktywacji nowej karty SIM Polkomtel jest uprawniony do naliczenia kary umownej w 
wysokości określonej w pkt. 2 powyżej, uzależnionej od daty zdarzenia polegającego na upływie terminu do wystąpienia z wnioskiem a 
aktywowanie następnej karty.  

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. O ile w Umowie nie zostanie uzgodnione inaczej, limit kredytowy dla osób fizycznych zostaje zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT. 
2. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji „Taryfy Syberyjskie. Ważny Telefon(36mies.)” określone w niniejszym Regulaminie oraz treść 
Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
..............................., dnia .................... 2008 r.    ABONENT  ........................................................... 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Taryfy Syberyjskie. Ważny Telefon(36mies.)” 
 

§ 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. Abonent może żądać usunięcia blokady SIM Lock w Salonie Firmowym Plus po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy, nie później 

jednak, niż przed upływem 5 lat od dnia jej podpisania. Po upływie tego terminu Abonent nie może żądać od Polkomtel usunięcia blokady SIM 
Lock.. 

3. W przypadku usunięcia blokady SIM Lock poza Salonem Firmowym Plus w sposób nieuzgodniony z Polkomtel Abonent 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 Abonentowi zakup aparatu telefonicznego 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). 
 

Cena promocyjna z VAT przy zawarciu Umowy i wyborze 
jednej z taryf z Promocyjnego Planu Cenowego 

L.p. Model aparatu telefonicznego 

Taryfa Ważna 150 Taryfa Ważna 250 Taryfa Ważna 350 

Cena w zł z VAT 
aparatów 

telefonicznych 
oferowanych na 

warunkach ogólnych 

1 LG KE 850 Prada 1 1 1 1899 

2 
MOTOROLA ROKR E8 
+ karta 2GB + 2GB 
+ słuchawki S9 

1 1 1 999 

3 Motorola V8 1 1 1 1599 

4 Nokia 6300 1 1 1 919 

5 Nokia 6500 Slide 1 1 1 1899 

6 Nokia E51 1 1 1 1249 

7 Nokia E65 1 1 1 1579 

8 Nokia E66 1 1 1 1955 

9 Nokia E71 29 1 1 1899 

10 Nokia E90 1299 999 699 3289 

11 Nokia N73  1 1 1 1649 

12 Nokia N73 Standard 1 1 1 1639 

13 Nokia N95 8GB 249 1 1 3399 

14 Nokia N95 1 1 1 2809 

15 Samsung F480 1 1 1 1939 

16 Samsung i600 1 1 1 1999 

17 Samsung i900 Omnia 1 1 1 1799 

18 Samsung L700 1 1 1 629 

19 Samsung U700 1 1 1 1099 

20 Samsung U900 Soul 1 1 1 1499 

21 Sony Ericsson C702 1 1 1 1249 

22 Sony Ericsson C902 1 1 1 1499 

23 Sony Ericsson K800i 1 1 1 1319 

24 Sony Ericsson W890i 1 1 1 1119 

25 Sony Ericsson W910i 1 1 1 2019 

 
Ceny detaliczne aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień 07.10.2008 
 
 
 
 


