
Regulamin Promocji "60 minut do sieci stacjonarnych" („Regulamin”) 
 
Opis Promocji 
1. Promocja „60 minut do sieci stacjonarnych” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A.1 i obejmuje 

Użytkowników Simplus2 korzystających z taryfy Twój Profil3 („Użytkownik”),  

2. Promocja trwa w okresie od dnia 24.03.2009 r. do odwołania („Okres Trwania Promocji”). 
3. W okresie Trwania Promocji Użytkownicy mogą aktywować pakiet „60 minut do sieci stacjonarnych” 

zawierający 60 minut do wykorzystania przez Użytkownika na krajowe połączenia głosowe wykonywane na 

numery krajowych sieci stacjonarnych4 („Pakiet”). 
4. Opłata za aktywację Pakietu wynosi 6 zł z VAT i pobierana jest z konta Użytkownika w momencie aktywacji 

Pakietu.  

 

Zasady aktywacji Pakietu 
5. Aby aktywować Pakiet Użytkownik musi spełnić łącznie następujące warunki: 

a. musi znajdować się w okresie ważności konta dla usług i połączeń wychodzących2; 

b. musi posiadać dodatnią wartość swojego konta2 (ponad 6 zł z VAT); 

c. musi aktywować Pakiet na swoim koncie zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 Regulaminu. 

6. Aktywacja przez Użytkownika Pakietu odbywa się według następujących zasad („Aktywacja Pakietu”): 

a. aby Aktywować Pakiet Użytkownik, który spełnia warunki określone w pkt. 5  powyżej, powinien wpisać 

w swoim telefonie krótki kod: *121*11*51# i wcisnąć przycisk „zadzwoń”; 

b. Aktywacja Pakietu na koncie Użytkownika nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania 

przez Polkomtel S.A. krótkiego kodu, o którym mowa w lit. a powyżej; 

c. Użytkownik zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS o Aktywacji Pakietu na jego koncie. 

Momentem Aktywacji Pakietu jest dzień i godzina, kiedy Polkomtel S.A. wysłał do Użytkownika zwrotną 

wiadomość SMS potwierdzającą Aktywację Pakietu na jego koncie. Moment wysłania wiadomości SMS 

z dokładnością co do minuty wysyłki można sprawdzić w szczegółach wiadomości SMS potwierdzającej 

Aktywację Pakietu; 

d. jednorazowo Użytkownik na swoim koncie może aktywować tylko jeden Pakiet. Kolejny Pakiet może być 

aktywowany dopiero po upłynięciu Okresu ważności Pakietu.  

e. każdorazowo Aktywacja Pakietu następuje według wyżej opisanych zasad.  

 
Zasady korzystania z Pakietu 

 

7. Zasady korzystania z aktywowanego Pakietu: 

a. Pakiet może być wykorzystany przez Użytkownika tylko w ciągu kolejnych 720 godzin od momentu 

Aktywacji Pakietu, o której mowa w pkt 6 lit. c („Okres ważności Pakietu”).  

b. Pakiet może być wykorzystany tylko, gdy konto Użytkownika znajduje się w okresie ważności dla usług i 

połączeń wychodzących2;  

c. Minuty wchodzące w skład Pakietu Użytkownik może wykorzystywać przez cała dobę we wszystkie dni 

tygodnia;  

                                                
1 z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 3, 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 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników. 
3 specyfikacja zawarta jest w cenniku taryfy Twój Profil 
4 z wyłączeniem połączeń głosowych w ramach roamingu oraz w ramach połączeń międzynarodowych oraz numerów Premium Rate 



d. Po upływie Okresu ważności Pakietu lub po zmianie posiadanej taryfy na inną, niewykorzystane minuty 

z Pakietu przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. W tych okolicznościach Użytkownikowi 

nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego ani nie może żądać jakiejkolwiek innej 

usługi w zamian za utracone minuty z Pakietu;. 

e. Użytkownik ma możliwość bezpłatnego5 sprawdzenia liczby minut pozostałych do wykorzystania w 

ramach aktywnego Pakietu oraz termin, do którego może wykorzystać Pakiet wpisując w klawiaturze 

swojego telefonu krótki kod: *121# i wciskając przycisk „zadzwoń”; 

f. po wykorzystaniu Pakietu, opłaty za połączenia naliczane są zgodnie z Cennikiem taryf Twój Profil;  

g. W przypadku, gdy w trakcie trwania  połączenia głosowego nastąpi przekroczenie dostępnego w ramach 

Pakietu limitu minut lub upłynie Okres Ważności Pakietu wskazany w pkt 7 lit. a, opłaty za pozostałą 

część połączenia zostaną naliczone zgodnie z Cennikiem taryf Twój Profil; 

8.  W przypadku, gdy Użytkownik korzysta jednocześnie z Pakietu oraz innych usług i promocji dostępnych w 

taryfie Twój Profil, połączenia głosowe wykonywane na numery zdefiniowane w ramach promocji 

„Darmowy Numer” oraz „Konto Rodzinne” nie powodują zmniejszenia limitu minut dostępnych w Pakiecie.  

 

 

Informacje dodatkowe 
 

9. Polkomtel S.A. zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wcześniejszego zakończenia Promocji bez 

konieczności podawania przyczyn. Zakończenie Promocji nie wpływa na warunki korzystania z 

aktywowanego Pakietu. Informacja o zmianie Regulaminu, przedłużeniu lub skróceniu czasu trwania 

Promocji podana będzie do wiadomości w siedzibie Polkomtel S.A. oraz w punktach sprzedaży i Salonach 

Firmowych Plus.  

10. Polkomtel S.A. zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania możliwości aktywacji i korzystania z 

Pakietu w sytuacji, gdy Użytkownik swoim postępowaniem, również w sposób nieświadomy, wpływa na 

pogorszenie jakości świadczonych usług przez Polkomtel S.A. lub zagraża stabilności systemów 

teleinformatycznych, w szczególności, gdy w wyniku korzystania z Usługi ogranicza możliwość komunikacji 

z numerami alarmowymi (m.in.: 112, 997, 998, 999). 

11. Aktywacja Pakietu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5-7 Regulaminu oznacza, że Użytkownik 

zapoznał się z treścią Regulaminu i że ja akceptuje. 

12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A dla Użytkowników. 

13. Regulamin dostępny jest w siedzibie Polkomtel S.A. oraz w punktach sprzedaży oraz Salonach Firmowych 

Plus. 

 

 

 

 

 

                                                
5 Opłata wliczona w opłatę za Aktywację Pakietu  


