
Regulamin Promocji "Za 60 minut do Plusa - pakiet 30 minut w sieci gratis" („Regulamin”) 

1. Promocja „Za 60 minut do Plusa - pakiet 30 minut w sieci gratis” („Promocja”) jest organizowana 

przez Polkomtel S.A.1 i obejmuje Użytkowników Simplus2 korzystających z taryfy Easy lub 

Team73 („Użytkownik”), którzy otrzymali od Polkomtel S.A. wiadomość SMS z informacją o 

Promocji. 

2. Promocja trwa w okresie od dnia 01.04.2009 r. do dnia 14.04.2009 r. 

3. W ramach Promocji Użytkownikowi, który wykonał w czasie trwania Promocji nie mniej niż 60 

minut połączeń do sieci własnej i otrzymał od Polkomtel S.A. wiadomość SMS z informacją o 

Promocji zostanie aktywowany bezpłatnie4 jeden pakiet zawierający 30 minut do 

wykorzystania na krajowe połączenia głosowe w sieci Plus5 („Pakiet”) zgodnie z pkt. 5 

poniżej. 

4. Pakiet zostanie aktywowany na koncie Użytkownika do dnia 21.04.2009 r. O aktywacji Pakietu 

Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością SMS.  

5. Zasady korzystania z Pakietu: 

a)  Okres ważności Pakietu wynosi 720 godzin od momentu wysłania wiadomości 
SMS potwierdzającej aktywację Pakietu („Okres ważności Pakietu”). 
Moment wysłania wiadomości SMS z dokładnością co do minuty wysyłki 
można sprawdzić w szczegółach wiadomości SMS potwierdzającej aktywację 
Pakietu; 

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

c.  po upływie Okresu ważności Pakietu lub po zmianie posiadanej taryfy 
niewykorzystane minuty z Pakietu przepadają i nie są zwracane w 
jakiejkolwiek formie; 

d.  Użytkownik ma możliwość sprawdzenia za pomocą krótkiego kodu: *121# 
liczby pozostałych minut w ramach aktywnego Pakietu oraz termin, do którego 
może wykorzystać Pakiet; 

e.  minuty wliczone w Pakiet nie mogą być wykorzystane w ramach roamingu; 
f.  po wykorzystaniu Pakietu, opłaty za połączenia naliczane są zgodnie z 

Cennikiem; 
g.  w przypadku, gdy w trakcie trwania połączenia głosowego nastąpi 

przekroczenie limitu minut dostępnych w ramach aktywnego Pakietu lub 
upłynie okres czasu wskazany w pkt. 7 lit. a, opłaty za pozostałą część 
połączenia zostaną naliczone zgodnie z Cennikiem, nawet jeżeli Użytkownik 
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korzysta z usługi Swojaki, pakietu Easy Gadka lub pakietu minut w ramach 
promocji Premia Non Stop. Skorzystanie z w/w usługi lub pakietów będzie 
możliwe dopiero przy następnym połączeniu głosowym. 

 

6. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta równocześnie z innych promocji dla Użytkowników 

stosuje się następujące zasady rozliczeń: 

a)  połączenia głosowe wykonywane na numer będący numerem ustawionym w 

ramach usługi Swojaki powodują w pierwszej kolejności zmniejszenie limitu minut 

dostępnych w Pakiecie; 

b)  połączenia głosowe wykonywane na numery w sieci Plus przez Użytkownika, 

który posiada aktywny pakiet Easy Gadka lub pakiet minut w ramach promocji Premia Non 

Stop powodują w pierwszej kolejności zmniejszanie się limitu minut dostępnych w Pakiecie; 

7.  Polkomtel S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym momencie bez 

podawania przyczyny, jak również  prawo przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji bez 

podawania przyczyn. 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. 

8.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A dla Użytkowników. 

9.  Regulamin dostępny jest w siedzibie Polkomtel S.A. oraz w punktach sprzedaży i Salonach 

Firmowych Plus. 

 

 


