
Regulamin promocji „Pakiet EkstraRozmowny” 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Promocja „Pakiet EkstraRozmowny” („Promocja”) organizowana przez Polkomtel S.A.1 

(„Polkomtel”) jest skierowana do przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy  w 
czasie jej trwania zawrą umowę dotyczącą udziału w promocji w ramach oferty zatrzymaniowej w sieci 
Plus („Abonenci”)2 i wybiorą jedną z następujących taryf: TanioRozmowna 90, TanioRozmowna 180, 
TanioRozmowna 300, TanioRozmowna 600, TanioRozmowna 1200.  
 

2. Promocja trwa od 30.03 2009 r. do odwołania 
 

§ 2 
ZASADY PROMOCJI 

 
1. W ramach Promocji, Abonent otrzymuje w jednorazowo automatycznie aktywowany bezpłatny pakiet 

minut „Pakiet EkstraRozmowny”, w którym liczba minut uzależniona jest od wybranej przez Abonenta 
taryfy: 

 
Pakiet EkstraRozmowny TanioRozmowna  

90 
TanioRozmowna 

180  
TanioRozmowna 

300 
TanioRozmowna  

600 
TanioRozmowna 

1200 
Dodatkowa liczba minut 
w ramach Pakietu 
EkstraRozmownego 

180 240 360 480 600 

2. Minuty z „Pakietu EkstraRozmownego” Abonent może wykorzystać na połączenia głosowe do 
wszystkich sieci3 o dowolnej porze każdego dnia tygodnia. 

3. Minuty przyznane w ramach „Pakietu EkstraRozmownego” wykorzystywane są po wykorzystaniu 
liczby minut z Pakietu Rozmownego oraz po wykorzystaniu  liczby minut wliczonych w Abonament. 

4. Minuty z „Pakietu EkstraRozmownego” Abonent może wykorzystać przez okres karencji określony w 
umowie dotyczącej udziału w promocji w ramach oferty zatrzymaniowej w sieci Plus. 

 
 
 

                                                   
1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000020908, kapitał zakładowy: 2.050.000.000 PLN (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, REGON 
011307968 
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów Plus. 
3 Z wyłączeniem: połączeń w ramach usługi przekazywania połączeń, połączeń z numerami specjalnymi w sieci Plus, w 
szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy i usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych, połączeń z numerami 
Premium Rate, połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, połączeń międzynarodowych, przesyłania faksów i danych, 
połączeń z siecią Internet (numery: 123, 321, +48 601 100 123, +48 601 100 321) oraz WAP (numery 234, +48 601 100 234) 


