
Regulamin promocji „Wybierz Nowe Taryfy MixPlus” („Regulamin”) 
 
 
Opis Promocji: 
1. Promocja "Wybierz Nowe Taryfy MixPlus” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A.1 i obejmuje Użytkowników MIXPLUS 2, 

którzy korzystają z taryfy MIXPLUS udostępnionej przez Polkomtel S.A. przed 6.10.2008 r. tj. mixI, mixII lub mixIII3 („Użytkownik 
MIXPLUS”). 

2. Promocja trwa od dnia 18.12.2008 r. do  odwołania. 
3. W ramach Promocji Użytkownik MIXPLUS może zmienić posiadaną taryfę na nową taryfę MIXPLUS udostępnioną przez Polkomtel od 

6.10.2008 r., tj. mixIV („Nowa Taryfa MixPlus”), której specyfikacja jest zawarta w pkt 11 Regulaminu.  
4. W ramach Promocji opłata za zmianę posiadanej taryfy MIXPLUS na Nową Taryfę MixPlus wynosi 10 zł (z VAT). Konto Użytkownika 

MIXPLUS zostaje obciążone opłatą z chwilą uruchomienia Nowej Taryfy MixPlus na koncie Użytkownika MIXPLUS. 
 
Opis zmiany na Nową Taryfę MixPlus: 
5. Zmienić posiadaną taryfę na Nową Taryfę MixPlus mogą Użytkownicy MIXPLUS, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 

a. posiadają dodatnią wartość swojego konta (minimum 10 zł  z VAT);  
b. znajdują się w okresie ważności dla usług i połączeń wychodzących; 
c. włączą Nową Taryfę MixPlus na swoim koncie zgodnie z zasadami określonymi w pkt.7 Regulaminu. 

6. W stosunku do Użytkownika MIXPLUS dokonującego zamiany taryfy na Nową Taryfę MixPlus w ramach Promocji, nie mają zastosowania 
postanowienia regulaminu promocji, w ramach której Użytkownik MIXPLUS zawarł umowę dotyczącą udziału w promocji typu MIXPLUS, 
zobowiązujące Użytkownika MIXPLUS do niedokonywania zmiany taryfy przed dokonaniem wszystkich obowiązkowych zasileń konta. 

7. Aby zmienić posiadaną taryfę MIXPLUS na Nową Taryfę MixPlus należy:  
a. wysłać wiadomość SMS o treści "Mix" w okresie trwania Promocji na numer 2699 z numeru telefonu, dla którego 

ma zostać dokonana zmiana taryfy,  
b. po otrzymaniu zwrotnej wiadomości SMS informującej o konieczności potwierdzenia zmiany taryfy wysłać 

wiadomość SMS o treści "Tak" na numer 2699. 
8. Po poprawnym wysłaniu wiadomości SMS, o których mowa w pkt. 7 lit. a) i b) powyżej Użytkownik MIXPLUS zostanie poinformowany 

zwrotną wiadomością SMS o przeprowadzonej zmianie taryfy. Zmiana taryfy oznacza obciążenie konta Użytkownika MIXPLUS kwotą 10 zł z 
VAT. Opłaty za wysłanie wiadomości SMS, o których mowa w pkt. 7 lit. a) i b) powyżej, wliczone są w opłatę za zmianę taryfy MIXPLUS na 
Nową Taryfę MixPlus.  

9. Datą zmiany taryfy na Nową Taryfę MixPlus jest dzień, w którym Użytkownik MIXPLUS otrzymał od Polkomtel S.A. zwrotną wiadomość SMS 
potwierdzającą włączenie Nowej Taryfy MixPlus na jego koncie. Niespełnienie chociażby jednego z warunków opisanych w punkcie 5 lit. a)-
c) Regulaminu nie spowoduje zmiany taryfy. 

10. Użytkownicy MIXPLUS po dokonaniu zmiany obecnie posiadanej taryfy MIXPLUS na Nową Taryfę MixPlus nie mają możliwości powrotu do 
wcześniej posiadanej taryfy ani do taryf MIXPLUS obowiązujących przed 6.10.2008 r.  

 
Zasady funkcjonowania Nowej Taryfy MixPlus: 
11. Użytkownik MIXPLUS po dokonaniu zmiany taryfy w ramach Promocji będzie korzystał z Nowej Taryfy MixPlus na warunkach określonych 

poniżej:  
 

NAZWA CZYNNOŚCI KWOTA 
STAWKI KRAJOWE 

Stawka za minutę krajowego połączenia głosowego do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych oraz za 
minutę wideorozmowy do wszystkich krajowych sieci komórkowych (w/w stawki nie dotyczą połączeń do sieci Play) 0,58 zł 

Stawka za minutę krajowego połączenia głosowego lub wideorozmowy do sieci Play 0,72 zł 
Stawka za wysłanie krajowej wiadomości SMS (do sieci komórkowych) 0,18 zł 
Stawka za wysłanie krajowej wiadomość MMS (za każde rozpoczęte 100 kB wysłanych danych naliczane oddzielnie) 0,38 zł 
Stawka za korzystanie z GPRS:  

§ WAP (za każde rozpoczęte 10 kB odebranych i wysłanych danych naliczane oddzielnie)  
§ Internet (za każde rozpoczęte 100 kB odebranych i wysłanych danych naliczane oddzielnie) 

0,20 zł 

Stawka za minutę krajowego połączenia z własną pocztą głosową  0,24 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 
Sprawdzenie ilości pozostałych zasileń (wysłanie wiadomości SMS o treści PZ na numer 2585) 0,29 zł 

STAWKI MIĘDZYNARODOWE 
Strefa międzynarodowa 1 2,00 zł 
Strefa międzynarodowa 2 4,00 zł Opłata za minutę połączenia międzynarodowego.4 
Strefa międzynarodowa 3 6,00 zł 

Opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS międzynarodowy (bez względu na strefę międzynarodową) 0,61 zł 
Opłata za wysłanie jednej wiadomości MMS międzynarodowy (bez względu na strefę międzynarodową) –  za każde 
rozpoczęte 100 kB wysłanych danych naliczane oddzielnie 

2,44 zł 

STAWKI ROAMINGOWE 
SMS wysłany do Polski 1,40 zł Stawka za wysłanie jednej 

wiadomości SMS w ramach 
roamingu  

1,22 zł + opłata naliczana wg 
stawki obowiązującej za 
wysłanie jednej wiadomości 
SMS 

SMS wysłany na kierunek międzynarodowy 1,83 zł 

Użytkownik MIXPLUS jest w strefie roamingowej 
 

0 (Eurostrefa) 1 2 3 

do Polski 1,79 zł 4,00 zł 6,00 zł 8,00 zł 
0 1,79 zł 4,00 zł 6,00 zł 8,00 zł 
1 4,00 zł 4,00 zł 6,00 zł 8,00 zł 
2 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 8,00 zł 

Użytkownik MIXPLUS dzwoni 
do strefy roamingowej5 

3 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

                                                
1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 20908, kapitał zakładowy 
2.050.000.000 zł (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, REGON 011307968. 
2 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników MIXPLUS 
3 Nazwę posiadanej taryfy Użytkownik może bezpłatnie sprawdzić wpisując krótki kod *147# i wciskając przycisk „zadzwoń”. 
4 Strefy międzynarodowe są zgodne z Cennikiem SIMPLUS dla „Nowej taryfy Simplus” 
5 Strefy roamingową są zgodne z Cennikiem SIMPLUS dla „Nowej Taryfy Simplus” 



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

c. Opłaty za połączenia międzynarodowe i połączenia w roamingu naliczane są za każde rozpoczęte 30 sekund połączenia.  
d. Opłaty za pozostałe usługi nie wymienione powyżej będą naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem SIMPLUS dla „Nowej 

taryfy Simplus”. 
e. Wszystkie podane opłaty zawierają podatek VAT.  
f. Lista bezpłatnych usług dostępnych poprzez Krótki Kod: 

 

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#  (nr telefonu 
powinien zawierać prefiks kraju, 
do którego jest kierowane 
połączenie) 

Aktywacja usługi  *101*11*02#  GPRS/MMS   
Deaktywacja usługi  *101*00*02#  

Aktywne usługi na koncie  Sprawdzenie aktywnych usług  *101#  
Videorozmowa Aktywacja usługi *101*11*03# 

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# 

 
12. W ramach Nowej Taryfy MixPlus nie istnieje możliwość sprawdzania przez Użytkownika MIXPLUS dostępnego limitu na koncie przy pomocy 

wyświetlacza lub menu telefonu. Użytkownik MIXPLUS po zmianie taryfy MIXPLUS na Nową Taryfę MixPlus nie ma możliwości powrotu do 
sprawdzania dostępnego limitu na koncie przy pomocy wyświetlacza lub menu telefonu – od tej pory sprawdzenie przez Użytkownika 
MIXPLUS dostępnego limitu na koncie polega na wpisaniu z klawiatury telefonu krótkiego kodu *100# i naciśnięciu przycisku "zadzwoń". 

13. W momencie zmiany taryfy na Nową Taryfę MixPlus: 
a. Wszelkie posiadane przez Użytkownika pakiety SMS’owe i głosowe, z zastrzeżeniem lit. d., nie przepadają, 
b. Posiadane pakiety przeznaczone na transfer danych, tj. „Pakiet Internet 20MB” oraz „Pakiet Internet 50MB” nie przepadają, 

jednakże w ramach Nowej Taryfy MixPlus transfer danych rozliczany jest co 100kB. W tych okolicznościach Użytkownikowi 
MIXPLUS nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego, ani o przyznanie jakiejkolwiek innej usługi w 
zamian za zmieniony sposób naliczania danych. W ramach Nowej Taryfy MixPlus nie ma możliwości ponownej aktywacji 
pakietów „Pakiet Internet 20MB” oraz „Pakiet Internet 50MB”, 

c. Posiadany Wybrany Numer aktywowany w ramach promocji „Wybrany Numer w Mixie” pozostaje aktywny, lecz z dniem 
zmiany taryfy na Nową Taryfę MixPlus warunki korzystania z Wybranego Numeru określa regulamin promocji „Wybrany 
Numer w Sieci Plus”,  

d. Użytkownik MIXPLUS nie ma możliwości korzystania z pakietów „Rozmowy co Dzień”, „Taniej do Wszystkich”, „Rolnik” ani 
z usługi „Swojaki”. W przypadku, gdy Użytkownik MIXPLUS przed zmianą taryfy korzystał ze wskazanych wyżej pakietów, 
po zmianie taryfy na Nową Taryfę MixPlus, niewykorzystane w ramach tych pakietów minuty przepadają i nie są zwracane 
w jakiejkolwiek formie a numery wybrane w ramach usługi „Swojaki” zostają deaktywowane. W tych okolicznościach 
Użytkownikowi MIXPLUS nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego, ani o przyznanie jakiejkolwiek innej 
usługi w zamian za utracone minuty. 

e. Zostaje automatycznie włączona usługa Poczta Głosowa. 
 
Informacje dodatkowe: 
14. Zmiana taryfy na Nową Taryfę MixPlus zgodnie z pkt. 7 Regulaminu oznacza, że Użytkownik MIXPLUS zapoznał się z treścią Regulaminu i 

że ją akceptuje.  
15. Polkomtel S.A. zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności podawania przyczyn. Zakończenie 

Promocji nie wpływa na warunki korzystania z aktywowanego Pakietu. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie 
podana przez Polkomtel S.A. do wiadomości na stronie internetowej www.plus.pl.  

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

17. Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.plus.pl, w siedzibie spółki Polkomtel S.A. oraz do pobrania (możliwość 
przesłania ww. Regulaminu na wskazany numer faxu) pod numerem telefonu 2601 w systemie IVR (system informacji głosowej).  

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

