
„Groszowe Rozmowy” – regulamin promocji 
 
Opis promocji: 
1.  Promocja „Groszowe Rozmowy” (dalej „Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel 

S.A.1 (zwana dalej również „Operatorem”) i obejmuje Użytkowników2 korzystających z 
taryfy Nowy Simplus (dalej„Użytkownicy”). 

2.  Promocja trwa od dnia 01.04.2009 r. do odwołania. (dalej „Okres trwania Promocji”). 
3.  W Okresie trwania Promocji Użytkownicy mają możliwość aktywacji pakietu minut do 

wykorzystania na krajowe połączenia głosowe na numery w sieci Plus3 zgodnie z pkt 5 
(dalej „Pakiety”). 

Opis aktywacji: 
4.  Zasady aktywacji Pakietu są następujące: 

a.  Pakiet mogą aktywować Użytkownicy, którzy spełnią łącznie następujące 
warunki: 

• w dniach od 15.12.2008 do 31.03.2009 roku nie aktywowali czterokrotnie 
usługi „Pakiet Świąteczny” lub „Pakiet Zimowy” 

• posiadają na koncie środki w wysokości przewyższającej kwotę opłaty za 
aktywację wybranego Pakietu, 

• aktywują wybrany Pakiet na swoim koncie zgodnie z zasadami 
określonymi poniżej, 

• znajdują się w okresie ważności dla usług i połączeń wychodzących, 
b.  aktywacja Pakietu jest możliwa tylko w Okresie trwania Promocji; 
c.  w ramach Promocji oferowane są poniższe Pakiety do wyboru – Pakiet I i PakietII: 
 

 Opłata za Pakiet Ilość minut w 
Pakiecie 

Cena za minutę 
w Pakiecie 

Pakiet I 15 zł z VAT 250 6 gr z VAT 

Pakiet II 24 zł z VAT 500 5 gr z VAT 

 
d.  Konto Użytkownika zostaje obciążone opłatą za wybrany Pakiet z chwilą jego 

aktywacji; 
e.  jedynym sposobem aktywacji Pakietu jest wpisanie przez Użytkownika z numeru, 

dla którego ma być aktywowany Pakiet, krótkiego kodu *121*11*21# w 
przypadku Pakietu I albo *121*11*22# w przypadku Pakietu II; 

                                                   
1 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 Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 20908, 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 z wyłączeniem numerów: Premium Rate i numerów specjalnych w sieci Plus, w szczególności w ramach usług 
Numer Ulgowy, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych; numerów w sieci Sami Swoi, 
numerów specjalnych, połączeń z siecią Internet +48 601 100 321 oraz połączeń z WAP +48 601 100 234. 
 



f.  wybrany Pakiet zostanie aktywowany na koncie Użytkownika najpóźniej w ciągu 
24 godzin od momentu otrzymania przez Operatora krótkiego kodu, o którym 
mowa w lit. e) powyżej; 

g.  Użytkownik zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS o aktywacji 
Pakietu na jego koncie; 

h.  datą aktywacji Pakietu jest dzień i godzina, w którym operator wysłał do 
Użytkownika zwrotną wiadomość SMS potwierdzającą aktywację Pakietu na jego 
koncie. Moment wysłania wiadomości SMS z dokładnością co do minuty wysyłki 
Użytkownik może sprawdzić w szczegółach wiadomości SMS potwierdzającej 
aktywację Pakietu; 

i.  jednorazowo Użytkownik na swoim koncie może aktywować tylko jeden Pakiet. 
Kolejny Pakiet może być aktywowany po wykorzystaniu minut z poprzedniego 
Pakietu, z zastrzeżeniem lit. j) poniżej; 

j.  w Okresie trwania Promocji Użytkownik może aktywować maksymalnie po dwa 
Pakiety każdego rodzaju (maksymalnie dwa Pakiety I oraz dwa Pakiety II); 

k.  każdorazowo uruchomienie kolejnego Pakietu przez Użytkownika następuje 
według zasad określonych w lit. a) – i) powyżej. 

Zasady korzystania: 
5.  Zasady korzystania z Pakietu: 

a.  minuty wchodzące w skład Pakietu mogą zostać wykorzystane na krajowe 
połączenia głosowe na numery w sieci Plus wykonywane: 

• od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12:00 do 8:00 następnego 
dnia oraz, 

• od piątku od godziny 12:00 do poniedziałku do godziny 8:00; 
b.  minuty wchodzące w skład Pakietu mogą być wykorzystane przez Użytkownika 

w ciągu 2160 godzin4 począwszy od dnia aktywacji Pakietu (dalej „Okres 
ważności Pakietu”); 

c.  minuty wchodzące w skład Pakietu mogą być wykorzystane przez Użytkownika 
tylko w okresie ważności konta dla usług i połączeń wychodzących; 

d.  po upływie Okresu ważności Pakietu niewykorzystane minuty w ramach Pakietu 
przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie; 

e.  Użytkownik może w dowolnym momencie bezpłatnie5 sprawdzić liczbę 
niewykorzystanych minut oraz Okres ważności Pakietu poprzez wpisanie w 
telefonie kodu: *121# i naciśnięcie przycisku „zadzwoń”. 

6.  Informacje dodatkowe dotyczące zasad korzystania z Pakietu: 
a.  Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania dostępu do Pakietu 

w sytuacji, gdy Użytkownik swoim postępowaniem, również w sposób 
nieświadomy, wpływa na pogorszenie jakości świadczonych usług przez 
Operatora lub zagraża stabilności systemów teleinformatycznych, w 
szczególności, gdy w wyniku korzystania z Pakietu ogranicza możliwość 
komunikacji z numerami alarmowymi (m.in.: 112, 997, 998, 999); 

b.  Operator zastrzega sobie prawo przerywania połączeń wykonywanych w ramach 
Pakietu trwających powyżej 20 minut; 

c.  Promocja nie dotyczy połączeń wykonywanych w ramach roamingu. 
                                                   
4 2160 godzin jest równe 90 dobom.  
5 opłata wliczona jest w opłatę za udostępnienie usługi Simplus. 



d.  W przypadku wykonywania krajowych połączeń głosowych na numery w sieci 
Plus minuty przyznane w ramach Pakietu wykorzystywane są w pierwszej 
kolejności przed wszystkimi innymi promocjami6; 

Informacje dodatkowe: 
7.  Polkomtel S.A. zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia 

Promocji. Zakończenie Promocji nie wpływa na Okres ważności aktywnych Pakietów.  
8.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A dla 
Użytkowników. 

9. Regulamin dostępny jest w Punktach Świątecznych oraz w siedzibie Polkomtel S.A. 

                                                   
6 z wyłączeniem promocji „Tańsze Numery” gdzie opłata za minutę połączenia naliczana jest zgodnie z regulaminem 
promocji „Tańsze Numery”. 


