
 
OFERTA SPECJALNA „IPLUS EMAIL BLACKBERRY DLA FIRM” 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Oferta specjalna „iPlus email BlackBerry dla Firm” („Oferta specjalna”) organizowana przez Polkomtel S.A.1 („Polkomtel”) skierowana jest do 

przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w sieci Plus („Umowa”).  

2. Oferta specjalna trwa od 15.01.2009 r. do odwołania. 
§ 2 UPRAWNIENIA ABONENTA 

1. Klient zawierający Umowę w ramach Oferty specjalnej („Abonent”) kupuje urządzenie telekomunikacyjne po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do niniejszej Oferty specjalnej. Urządzenia telekomunikacyjne nie są samodzielnie przedmiotem Oferty specjalnej. 

2. Abonent zawierający Umowę w ramach Oferty specjalnej może wybrać jedną z taryf Elastyczna zgodnie z poniższą specyfikacją:  
 

 
3. Jeżeli niniejsza Oferta specjalna nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel zgodnie z 

Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla taryf Elastyczna. 
4. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów wynosi 35 zł (42,70 zł z VAT). 
5. Abonentowi, który zawarł Umowę w ramach Oferty specjalnej uruchamiana jest promocyjna usługa iPlus e-mail BlackBerry („Usługa”) 5. Usługa 

uruchamiana jest na okres 24 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM i w tym okresie nie może być wyłączona przez Abonenta. 
6. W ramach Usługi Abonent otrzymuje nieograniczony dostęp do prywatnego APN blackberry.net w sieci Plus na terenie Polski. Połączenia z innymi 

APN podlegają opłatom zgodnie z cennikiem właściwym dla taryf Elastyczna. 
7. Abonent nie jest obciążany opłatą za aktywację Usługi6 
8. Miesięczna opłata za Usługę, o której mowa w § 2 pkt.5, niezależnie od wybranej taryfy wynosi 18 zł (21,96 zł z VAT). 
9. Miesięczna opłata za Usługę naliczana jest za każdą kartę SIM, dla której Usługa została aktywowana i jest doliczana do rachunku telefonicznego dla 

numeru, dla którego Usługa została aktywowana. 
10. Jeśli aktywacja Usługi nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, miesięczna opłata za Usługę będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych 

do końca okresu rozliczeniowego. 
11. Abonent nie ponosi żadnych dodatkowych opłat, poza miesięczną opłatą za Usługę, o której mowa w § 2 pkt. 8 za korzystanie z Usługi w sieci Plus. 

W przypadku korzystania z Usługi za granicą do miesięcznej opłaty za Usługę, o której mowa w § 2 pkt. 8, doliczana będzie dodatkowa opłata za ruch 
GPRS w sieci operatora zagranicznego (Usługa dostępna jest w sieciach partnerów roamingowych, u których dostępny jest roaming GPRS). 

12. W przypadku zmiany taryfy lub transferu numeru telefonicznego na inne konto Abonenta jak też przeniesienia na innego Abonenta praw i obowiązków 
wynikających z Umowy, w okresie o którym mowa w § 3 pkt. 1 Usługa nie zostaje wyłączona. 

 
 

§ 3 WARUNKI SPECJALNE 
1. W ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w ramach Oferty specjalnej Abonent nie może zawiesić świadczenia usług ani przenieść na inny 

podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Polkomtel. 
2. Abonent może w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy zmienić wybraną taryfę wyłącznie na inną taryfę, o której mowa w § 2 pkt 2 niniejszej 

Oferty specjalnej, z zastrzeżeniem, że w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy wyłącznie na taryfę z Pakietem Kwotowym o wyższej wartości.  
3. Jakakolwiek zmiana taryfy jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 
4. Jakakolwiek zmiana taryfy, transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na innego abonenta praw i obowiązków 

wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanej wartości Pakietu Kwotowego z danego okresu rozliczeniowego oraz z poprzednich okresów 
rozliczeniowych.  

 
§ 4 ZOBOWIĄZANIA  

1. Abonent zobowiązuje się, że w ciągu 24 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 a) – b) powyżej Abonent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Polkomtel kary umownej w wysokości 1500 złotych za każdą Umowę,  
         w ramach której nie wykonał w/w zobowiązań.     
3. W przypadku utraty karty SIM aktywowanej na podstawie Umowy zawartej w ramach Oferty specjalnej przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia 

Umowy, Abonent powinien 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 uprawniony jest do naliczenia kary umownej określonej w pkt 2 powyżej.  

4. Abonent zobowiązuje się, że w ciągu 24 miesięcy od aktywacji karty SIM nie wyłączy Usługi, o której mowa w § 2 pkt. 5 Regulaminu. W przypadku 
niewykonania przez Abonenta niniejszego zobowiązania, Abonent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Polkomtel kary umownej w wysokości 500 
złotych. 

 
 

                                                
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 Pakiet Kwotowy to kwota do wykorzystania na wszystkie połączenia głosowe, komutowaną transmisję danych i wysyłanie faksów, SMS-ów, MMS-ów, pakietową transmisję 
danych. Po wykorzystaniu wartości Pakietu Kwotowego opłaty za usługi naliczane będą według stawek przewidzianych w danej taryfie. Niewykorzystana wartość Pakietu 
Kwotowego w bieżącym okresie rozliczeniowym może być wykorzystana w kolejnych 6 okresach rozliczeniowych.   
3 Pakiet Kwotowy niewykorzystany w bieżącym okresie rozliczeniowym może być wykorzystany w kolejnych 6 okresach rozliczeniowych. W pierwszej kolejności wykorzystywana 
jest wartość Pakietu Kwotowego niewykorzystana w poprzednich okresach rozliczeniowych. W przypadku niewykorzystania wartości Pakietu Kwotowego w ciągu 7 okresów 
rozliczeniowych oraz w przypadku zmiany promocyjnego  planu cenowego , transferu numeru telefonicznego na inne konto Abonenta, przeniesienia na innego Abonenta praw i 
obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, niewykorzystana wartość Pakietu Kwotowego jest anulowana i nie jest zwracana w jakiejkolwiek 
formie. 
4 Z wyłączeniem połączeń na stacjonarne numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i innych numerów specjalnych; 
5 Z zastrzeżeniem, że połączenie z APN BlackBerry.net w ramach roamingu międzynarodowego jest rozliczane za każde rozpoczęte 50 kB. 
6 Opłata za aktywację Usługi wliczona jest w miesięczną opłatę za Usługę. 

 

Taryfa Elastyczna 
30 

Elastyczna   
50 

Elastyczna  
 75 

Elastyczna 
100 

Elastyczna  
150 

Elastyczna 
200 

Elastyczna  
300 

Pakiet Kwotowy2 3 30 zł 
(36,60 zł z VAT) 

50 zł 
(61 zł z VAT) 

75 zł 
(91,50 zł z VAT) 

100zł 
(122 zł z VAT) 

150 zł 
(183 zł z VAT) 

200 zł 
(244 zł z VAT) 

300 zł 
(366 zł z VAT) 

Stawka za minutę  krajowego 
połączenia do krajowych sieci 
komórkowych i stacjonarnych 4 

0,50 zł 
(0,61 zł z VAT) 

0,48 zł 
(0,59 zł z VAT) 

0,44 zł 
(0,54 zł z VAT) 

Stawka za krajową wiadomość 
SMS do krajowych sieci 
komórkowych 

0,18 zł 
(0,22 zł z VAT) 



 
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Polkomtel 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. 

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

3. Polkomtel zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość przesyłanych danych/informacji przez Abonentów w ramach Usługi. 
4. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu z przyczyn niezależnych od Polkomtel.  
5. 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. 
6. Prędkość przesyłania danych uzależniona jest od: specyfikacji technicznej urządzenia telekomunikacyjnego, zasięgu sieci operatora telefonii 

komórkowej, obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz warunków atmosferycznych. 
7. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Oferty specjalnej mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu  

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów ", o ile niniejsza Oferta specjalna nie stanowi inaczej. 
 

 
Zapoznałem się i akceptuję warunki Oferty specjalnej „iPlus email BlackBerry dla Firm” określone w niniejszej Ofercie specjalnej oraz treść Załącznika nr 1 
do niniejszej Oferty specjalnej.     
..............................., dnia .................... 2009 r.                                                                     ABONENT  ......................................…………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iplus.pl


Załącznik nr 1   
do Oferty specjalnej „iPlus email BlackBerry dla Firm” 
 

§ 1 Blokada karty SIM 
1. Oferowany w ramach Oferty specjalnej urządzenie telekomunikacyjne 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 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy, nie później jednak, 

niż przed upływem 5 lat od daty zakupu aparatu telefonicznego. Po upływie tego terminu Abonent nie może żądać od Polkomtel usunięcia blokady 
SIM Lock. Polkomtel usuwa w aparatach blokady karty SIM Lock w ramach istniejących możliwości technicznych. 

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 urządzeń telekomunikacyjnych 

1. Przy zawieraniu Umowy w ramach Oferty specjalnej Polkomtel umożliwi Abonentowi zakup urządzenia telekomunikacyjnego na warunkach cenowych 
określonych w tabeli poniżej.  

2. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli urządzeń telekomunikacyjnych jest uzależniona od aktualnych stanów 
magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi). 
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Model urządzenia 
telekomunikacyjnego 

Elastyczna 
30 

Elastyczna 
50 

Elastyczna 
75 

Elastyczna 
100 

Elastyczna 
150 

Elastyczna 
200 

Elastyczna 
300 

Cena urządzenia 
telekomunikacyjnego 

oferowanych na 
warunkach ogólnych 

BlackBerry 7290 199 49 1 1 1 1 1 1 597,54 

1 z VAT  242,78 59,78 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1 949 zł 

BlackBerry 8100 149 49 1 1 1 1 1 1 679,51 

2 z VAT  181,78 59,78 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 2 049 zł 

BlackBerry 8300 699 599 369 249 139 1 1 1 310,66 

3 z VAT  852,78 730,78 450,18 303,78 169,58 1,22 1,22 1 599 zł 

BlackBerry 8310 619 499 299 199 49 1 1 1 351,64 

4 z VAT  755,18 608,78 364,78 242,78 59,78 1,22 1,22 1 649 zł 

BlackBerry 8800 899 779 599 449 349 149 1 1 720,49 

5 z VAT  1096,78 950,38 730,78 547,78 425,78 181,78 1,22 2 099 zł 

BlackBerry 8820 849 699 499 399 269 99 1 1 761,48 

6 z VAT  1035,78 852,78 608,78 486,78 328,18 120,78 1,22 2 149 zł 

BlackBerry 9000 1319 1199 999 899 749 599 299 2622,95 

7 z VAT  1609,18 1462,78 1218,78 1096,78 913,78 730,78 364,78 3 199 zł 

Nokia E51 199 19 1 1 1 1 1 1 023,77 

8 Z VAT 242,78 23,18 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1 249 zł 

Nokia E65 349 99 1 1 1 1 1 1 294,26 

9 z VAT  425,78 120,78 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1 579 zł 

Nokia E61i 349 199 19 1 1 1 1 1 638,52 

10 z VAT  425,78 242,78 23,18 1,22 1,22 1,22 1,22 1 999 zł 

Sony Ericsson P1i 349 199 19 1 1 1 1 1 556,55 
11 z VAT  425,78 242,78 23,18 1,22 1,22 1,22 1,22 1 899 zł 

 
Ceny detaliczne urządzeń telekomunikacyjnych oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień 15.01.2009. 
 
 
 
 
 
  


