
§ 1. [ Opis promocji ]

1.  Promocja „Esy Darmesy” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A.1 („Polkomtel”) i obejmuje 
wszystkich użytkowników 36.62 („Użytkownicy”).

2. Promocja obowiązuje od dnia 06.03.2009 r. do odwołania („Okres trwania promocji”).
3.  Każdy użytkownik znajdujący się w okresie ważności konta dla usług i połączeń wychodzących, który 

aktywuje promocję oraz zasili swoje konto w okresie trwania promocji zgodnie z zasadami określonymi 
w pkt 4, otrzyma do każdego zasilenia3 konta automatycznie i bez dodatkowych opłat4 pakiet SMS-ów, których 
liczba uzależniona jest od kwoty zasilenia („Pakiet”). 

§ 2. [ Aktywacja promocji i zasady przyznawania pakietów ]

4. Zasady przyznawania pakietów użytkownikom:
    a.  Pakiety przyznawane są użytkownikowi, który w okresie trwania promocji jednorazowo aktywuje promocję 

poprzez wybranie na klawiaturze swojego telefonu bezpłatnego  kodu: *136*11*08# i naciśnięcie przycisku 
„zadzwoń” („Aktywacja promocji”). O aktywacji promocji użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą SMS-a. 

    b.  Użytkownik od momentu otrzymania SMS-a z informacją o aktywacji promocji, zgodnie z lit. a, za każde kolejne 
zasilenie swojego konta kwotą minimum 10 PLN, dokonane w okresie trwania promocji, otrzyma pakiet. 

    c.  Liczba SMS-ów przyznawanych w ramach każdego z pakietów zależy od wartości dokonanego przez 
użytkownika zasilenia konta („Zasilenie”) i wynosi:

       • 50 SMS-ów – dla zasileń kwotą minimum 10-29 PLN, 
       • 300 SMS-ów – dla zasileń kwotą 30-49 PLN, 
       • 500 SMS-ów – dla zasileń kwotą 50-99 PLN, 
       • 1000 SMS-ów – dla zasileń kwotą minimum 100 PLN i więcej.
    d.  Pakiet zostanie przyznany automatycznie (bez konieczności dodatkowej aktywacji pakietu), najpóźniej 

w ciągu 24 godzin od momentu dokonania zasilenia konta kwotą. O przyznaniu pakietu użytkownik zostanie 
powiadomiony za pomocą SMS-a. 

    e.  Aby sprawdzić termin ważności pakietu, należy wybrać w telefonie bezpłatny5 kod: *121# i nacisnąć przycisk 
„zadzwoń”.

    f.  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość deaktywacji promocji poprzez wybranie na klawiaturze swojego 
telefonu bezpłatnego5 kodu: *136*00*08# i naciśnięcie przycisku „zadzwoń”.

    g.  Użytkownik, który deaktywował promocję, ma możliwość ponownej aktywacji promocji w sposób określony w lit. a.

1  POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym 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 wypłacony).

2  W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników 36.6.
3 Pakiet nie jest przyznawany za zasilenia dokonane za punkty zgromadzone w Programie 5 Plus.
4 Opłata za pakiet wliczona jest w opłatę za zasilenie konta.
5 Opłata wliczona w opłatę za udostępnienie usługi 36.6.
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§ 3. [ Zasady korzystania ]

5.  SMS-y wchodzące w skład przyznanych użytkownikowi pakietów mogą zostać wykorzystane do wszystkich 
krajowych sieci komórkowych6.

6.  Okres ważności pakietu liczony jest od momentu wysłania do użytkownika SMS-a potwierdzającego przyznanie 
pakietu („okres ważności”) i wynosi on odpowiednio:

    a. 168 godzin7 – dla pakietu 50 SMS-ów;
    b. 720 godzin8 – dla pakietu 300 SMS-ów;
    c. 2160 godzin9 – dla pakietu 500 SMS-ów;
    d. 4320 godzin10 – dla pakietu 1000 SMS-ów.
     Moment wysłania SMS-a z dokładnością co do minuty wysyłki użytkownik może sprawdzić w szczegółach 

SMS-a potwierdzającego przyznanie pakietu. 
7.  W przypadku dokonywania przez użytkownika kolejnych zasileń konta SMS-y wchodzące w skład kolejnych 

przyznawanych użytkownikowi pakietów ulegają kumulacji, przy czym w przypadku kumulacji kilku pakietów 
okresy ważności tych pakietów nie sumują się.

8.  W przypadku gdy użytkownik posiada na swoim koncie kilka pakietów, w pierwszej kolejności wykorzystywane 
są SMS-y z pakietu, którego okres ważności kończy się najwcześniej.

9.  Użytkownik w okresie trwania promocji może otrzymać dowolną liczbę pakietów, przy czym warunkiem 
korzystania z nich jest znajdowanie się użytkownika w okresie ważności dla usług i połączeń wychodzących.

10.  W dniu zakończenia okresu ważności pakietu użytkownik otrzyma wiadomość SMS z informacją o zakończeniu 
okresu ważności pakietu.

11.  Kwota zasilenia może zostać wykorzystana na dowolne usługi telekomunikacyjne 36.6.
12.  Użytkownik ma możliwość sprawdzenia liczby niewykorzystanych SMS-ów wchodzących w skład przyznanych 

mu pakietów oraz okresy ich ważności poprzez wpisanie w telefonie bezpłatnego5 kodu: *121# i naciśnięcie 
przycisku „zadzwoń”.

13.  W dowolnym momencie użytkownik może sprawdzić status promocji poprzez wpisanie w telefonie 
bezpłatnego5 kodu *136# i naciśnięcie przycisku „zadzwoń”.

14.  Pakiety przyznawane są użytkownikowi tylko do zasileń określonych w pkt 4 lit. c dokonanych w okresie 
trwania promocji. 

15.  Po upływie okresu ważności pakietu niewykorzystane SMS-y z przyznanych pakietów przepadają. 
16.  W przypadku, gdy użytkownik posiada pakiety przyznane w ramach promocji oraz korzysta równocześnie 

z innych usług promocyjnych 36.6, jednostki z pakietów wykorzystywane są w następującej kolejności:
      a. SMS-y z pakietu w ramach promocji „Esy Darmesy”,
      b. SMS-y z usługi „Esy Floresy”,
      c. SMS-y wysłane w ramach przyznanego pakietu złotówek z usługi „Chill Bill”. 
17.  Użytkownik może wysyłać wiadomości SMS w ramach pakietu nawet w momencie, gdy stan środków na jego 

koncie wyniesie 0 PLN, pod warunkiem znajdowania się użytkownika w okresie ważności dla usług i połączeń 
wychodzących. 

18.  Użytkownik nie może udostępniać przysługujących mu pakietów innym użytkownikom lub osobom trzecim. 
19.  Użytkownik nie może wykorzystywać przysługujących mu pakietów do budowy lub wzbogacenia innych 

usług (np. udostępniania możliwości wysyłania SMS-ów z Internetu). 
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6   Z wyłączeniem SMS-ów wysyłanych na numery Usług dodatkowych, numery Premium Rate, Serwisów rozrywkowych i informacyjnych, a także z wyłączeniem 
SMS-ów wysyłanych w ramach Roamingu i SMS-ów międzynarodowych.

7 Okres ważności 168 godzin równy jest 7 dobom. 
8 Okres ważności 720 godzin równy jest 30 dobom. 
9 Okres ważności 2160 godzin równy jest 90 dobom. 
10 Okres ważności 4320 godzin równy jest 180 dobom. 



20.  Użytkownik w ramach pakietu nie może wysyłać niezamówionych informacji handlowych (spam) ani masowo 
wysyłać treści marketingowych.

21.  W przypadku wiadomości SMS wysłanej w roamingu dodatkowo do każdej wiadomości SMS doliczana jest 
opłata za wysłanie wiadomości SMS w roamingu w wysokości 1,22 PLN z VAT.

 

§ 4. [ Informacje dodatkowe ]

22.  Polkomtel zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub zakończenia promocji. Zakończenie promocji 
nie wpływa na okres ważności przyznanych pakietów. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu 
promocji zostanie podana przez Polkomtel do wiadomości na stronie internetowej www.36i6.pl.

23.  Polkomtel zastrzega sobie prawo do wyłączenia pakietu i deaktywacji promocji użytkownikowi, który 
narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności wysyła niezamówione informacje handlowe (spam) 
lub masowo wysyła treści marketingowe. 

24.  Polkomtel zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu oraz zakończenia promocji w każdym czasie 
bez podawania przyczyny. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu promocji zostanie podana przez 
Polkomtel do wiadomości na stronie internetowej www.36i6.pl

25.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia 
usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A dla Użytkowników 36.6.

26. Skorzystanie z promocji oznacza, że użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i ją akceptuje. 
27. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.36i6.pl oraz w siedzibie Polkomtel.
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