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Regulamin Promocji  
„iPlus email BlackBerry” 

 
1. Promocja „iPlus email BlackBerry” („Promocja”) oferowana jest przez Polkomtel S.A.1. 
2. W ramach Promocji Polkomtel S.A. umożliwia korzystanie z usługi „iPlus email BlackBerry” („Usługa”)2, w 

ramach której Abonent otrzymuje nieograniczony dostęp do prywatnego APN blackberry.net w sieci Plus na 
terenie kraju. Połączenia z innymi APN podlegają opłatom zgodnie z Cennikiem świadczenia usług 
telekomunikacyjnych dla wybranej taryfy.  

3. Aktywacja Usługi na karcie SIM Abonenta dokonywana jest przez Polkomtel S.A. na wniosek Abonenta 
złożony w Punkcie Sprzedaży, Biurze Obsługi Klienta lub dzwoniąc pod numer 601 101 101 / 2601.  

4. Aktywowanie Usługi dokonywane będzie przez Polkomtel S.A. następnego dnia po dniu, w którym Polkomtel 
S.A.  otrzyma wniosek, o którym mowa w pkt.3. 

5. Abonent nie jest obciążany opłatą za aktywację Usługi3. 
6. Wysokość miesięcznej opłaty za Usługę wynosi 18 zł (21,96 zł z VAT) za każdą kartę SIM, dla której została 

aktywowana i jest doliczana do rachunku telefonicznego dla numeru, dla którego została aktywowana.  
7. Jeśli aktywacja Usługi nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, opłata miesięczna za Usługę będzie 

proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego.  
8. Deaktywacja Usługi dokonywana będzie przez Polkomtel S.A. na wniosek Abonenta4. 
9. Abonent nie ponosi żadnych dodatkowych opłat, poza wymienionymi w pkt. 6 za korzystanie z Usługi w kraju. 

W przypadku korzystania z Usługi za granicą do opłaty za Usługę, o której mowa w pkt. 6, doliczana będzie 
dodatkowa opłata za ruch GPRS w sieci operatora zagranicznego (Usługa dostępna jest w sieciach partnerów 
roamingowych, u których dostępny jest roaming GPRS). 

10. Polkomtel S.A.  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnień, jakości, zakresu i nieścisłości 
komunikatów przesyłanych za pośrednictwem Usługi w zakresie szerszym niż to wynika z Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.  dla Abonentów. 

11. Polkomtel S.A.  zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych/informacji spowodowaną awarią 
systemu z przyczyn niezależnych od Polkomtel S.A.  

12. Polkomtel S.A. zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość przesyłanych 
danych/informacji przez KLIENTA w ramach Usługi. 

13. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu z przyczyn 
niezależnych od Polkomtel.  

14. Polkomtel świadczy Usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych. Mapa przedstawiająca zasięg 
poszczególnych technologii („Mapa”) dostępna jest na stronie www.iplus.pl. Mapa ma charakter wyłącznie 
informacyjny i nie stanowi części Umowy. 

15. Prędkość przesyłania danych uzależniona jest od: specyfikacji technicznej urządzenia telekomunikacyjnego, 
zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej, obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz 
warunków atmosferycznych. 

16. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. zastosowanie mają postanowienia 
"Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów", o ile niniejszy 
Regulamin Promocji nie stanowi inaczej.  

17. Promocja jest ważna od 20.11.2008.. Polkomtel S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia 
czasu trwania Promocji bez podawania przyczyn. 

 

                                            
1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020908, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, kapitał zakładowy 2 050 000 000 PLN (w 
pełni wpłacony). 
2 Warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie aparatu telefonicznego umożliwiającego korzystanie z Usługi. Szczegółowe 
informacje dotyczące telefonów umożliwiających korzystanie z Usługi znajdują się na stronie internetowej www.plusgsm.pl 
3 Opłata za aktywację Usługi wliczona jest w opłatę stałą. 

 
4 Usługa deaktywowana jest następnego dnia po dniu w którym POLKOMTEL S.A. otrzyma wniosek. 
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