
 
Regulamin Promocji: „RARKA z Ramką  w MixPlusie w Sklepie Internetowym”. Zobowiązania 50 zł („Regulamin”) 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Promocja „RARKA z Ramką w MixPlusie w Sklepie Internetowym”. Zobowiązania 50 zł („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A.1 („Polkomtel”) i 

skierowana do Klientów, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel umowę dotyczącą udziału w Promocji ("Umowa") za pośrednictwem Sklepu Internetowego 
prowadzonego przez Polkomtel i staną się Użytkownikami MIXPLUS 2.  

2. Promocja dostępna jest wyłącznie w przypadku zawierania Umowy bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. 
telefonu, telefaxu, Internetu, poczty elektronicznej, drukowanych lub elektronicznych formularzy zamówienia. 

3. Podmiot zawierający Umowę („Użytkownik MIXPLUS”) kupuje aparat telefoniczny po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
oraz kartę SIM3 z doładowaniem konta o wartości 10 zł brutto („Kwota Startowa”) do wykorzystania na dowolne usługi wymienione w regulaminie promocji „Plan cenowy 
mix4”. Aparaty telefoniczne nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych uzależniona jest 
od aktualnych stanów magazynowych. 

4. Promocja trwa od 02.10.2009 r. do odwołania.  
5. Polkomtel zastrzega sobie prawo uzależnienia zawarcia Umowy od wpłacenia kaucji. Kaucja zostanie zwrócona po dokonaniu przez Użytkownika MIXPLUS połowy 

obowiązkowej liczby zasileń konta Kwotą Minimalną zgodnie z § 2 pkt. 1 i 2 Regulaminu. 
6. Użytkownik MIXPLUS, który zawarł Umowę korzystał będzie z planu cenowego MIXPLUS na warunkach określonych w regulaminie promocji „Plan cenowy mix4”.  

 
§ 2 ZASILENIE KONTA 

1. Użytkownik MIXPLUS, który zawarł Umowę zobowiązany jest do dokonania odpowiednio minimum 24, 30, 36 lub 42 zasileń konta za pomocą metod dostępnych w ofercie 
SIMPLUS4. Minimalna liczba zasileń określana jest w Umowie oraz oświadczeniu Użytkownika MIXPLUS pod treścią niniejszego Regulaminu („obowiązkowa liczba 
zasileń”).  

2. Minimalna kwota jednorazowego zasilenia konta wynosi 50 zł (z VAT) („Kwota Minimalna”) i winna być dokonywana co najmniej raz na 30 dni licząc od dnia zawarcia 
Umowy.  

3. Dokonanie zasilenia konta kwotą niższą niż Kwota Minimalna:  
a. nie powoduje zmniejszenia liczby obowiązkowych zasileń konta oraz  
b. nie przedłuża okresu ważności konta. Zapis ten nie dotyczy Kwoty Startowej, która przedłuża okres ważności konta o 30 dni od dnia aktywacji. 

4. Każde jednorazowe zasilenie konta Kwotą Minimalną lub wyższą, niezależnie od momentu jego dokonania, przedłuża okres ważności konta o 30 dni liczonych od dnia 
zakończenia poprzedniego okresu ważności5 i zmniejsza obowiązkową  liczbę zasileń o jedno. Zapis ten nie dotyczy pierwszego doładowania Kwotą Minimalną lub wyższą, 
które nie przedłuża ważności konta. 

5. Po wygaśnięciu okresu ważności konta w przypadku niedokonania zasilenia konta według zasad określonych powyżej następuje automatyczne zawieszenie świadczenia 
usług i połączeń wychodzących, a po kolejnych 30 dniach od daty zawieszenia świadczenia usług i połączeń wychodzących, całkowite zaprzestanie świadczenia usług i 
rozwiązanie Umowy, z zastrzeżeniem, iż niewykorzystana wartość konta nie podlega zwrotowi.  

6. W przypadku zasilenia konta po wygaśnięciu okresu jego ważności, początek nowego okresu ważności liczony jest od daty wygaśnięcia poprzedniego okresu ważności. 
7. Użytkownik MIXPLUS może sprawdzić liczbę pozostałych obowiązkowych zasileń przez wysłanie wiadomości SMS na numer 2585 o treści: PZ. Koszt SMS wynosi 0,29 zł (z 

VAT). 
§ 3 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA MIXPLUS 

1. W ramach Promocji Użytkownik MIXPLUS otrzyma pakiet zawierający 900 minut (100 minut x 9 zasileń) do wykorzystania na krajowe połączenia do sieci Plus (w tym do 36i6 
i Sami Swoi)6 („Pakiet’). Pakiet będzie przydzielany na konto Użytkownika MIXPLUS do 9 pierwszych zasileń Kwotą Minimalną, po 100 minut do każdego z tych zasileń 
(„Aktywacja Pakietu”). O Aktywacji Pakietu Użytkownik MIXPLUS zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS.  

2. Aktywacja Pakietu nie jest obciążona opłatą. 
3. Pakiet może być wykorzystany przez Użytkownika MIXPLUS w ciągu 720 godzin następujących 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. 

4. Po upływie Okresu Ważności Pakietu niewykorzystane minuty w ramach Pakietu przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. W tych okolicznościach Użytkownikowi 
MIXPLUS nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego, ani o przyznanie jakiejkolwiek innej usługi w zamian za utracone minuty z Pakietu.  

5. Od momentu Aktywacji Pakietu w przypadku zmiany przez Użytkownika MIXPLUS taryfy, z której korzysta na inną taryfę, niewykorzystane minuty w ramach Pakietu 
przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. W tych okolicznościach Użytkownikowi MIXPLUS nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego, ani o 
przyznanie jakiejkolwiek innej usługi w zamian za utracone minuty z Pakietu. 

6. Użytkownik MIXPLUS może korzystać z Pakietu, nawet gdy stan środków na jego koncie wyniesie 0 zł, pod warunkiem, że jednocześnie znajduje się w okresie ważności 
konta dla usług i połączeń wychodzących. 

7. Użytkownik  MIXPLUS ma możliwość sprawdzenia liczby pozostałych minut w ramach aktywowanego na swoim koncie Pakietu oraz terminu upływu Okresu Ważności Pakietu 
za pomocą krótkiego kodu: *121# i wciśnięcia przycisku „zadzwoń”.  

8. Czas trwania połączeń wykonywanych w ramach Pakietu obliczany jest z dokładnością do 1 sekundy. 
9. Po wykorzystaniu minut wliczonych w Pakiet, opłaty za połączenia wykonywane przez Użytkownika MIXPLUS naliczane są zgodnie planem cenowym, z którego korzysta 

Użytkownik MIXPLUS.  
10. W przypadku, gdy w trakcie trwania połączenia głosowego nastąpi przekroczenie limitu minut dostępnych w ramach Pakietu lub upłynie Okres Ważności Pakietu, opłaty za 

pozostałą część połączenia zostaną naliczone zgodnie z planem cenowym, z którego korzysta Użytkownik MIXPLUS chyba, że Użytkownik MIXPLUS korzysta z innego 
pakietu minut. W tym przypadku, jeśli regulamin danego pakietu na to pozwala - w pierwszej kolejności zostaną wykorzystane jednostki z tego pakietu. 

11. Liczba minut dostępnych w Pakiecie nie jest pomniejszana w przypadku wykonywania połączeń głosowych do numeru zdefiniowanego w usłudze „Wybrany Numer w Sieci 
Plus”. 

12. W przypadku, gdy Użytkownik MIXPLUS posiada aktywny pakiet „Tanie Popołudnia i Weekendy” w momencie wykonania połączenia do sieci Plus w pierwszej kolejności będą 
wykorzystywane minuty z Pakietu „Tanie popołudnia i weekendy”, zgodnie z regulaminem promocji „Tanie Popołudnia i Weekendy”.  

13. W przypadku, gdy Użytkownik MIXPLUS posiada aktywny pakiet „Tanie Rozmowy Do Wszystkich” w momencie wykonania połączenia do sieci Plus w pierwszej kolejności 
będą wykorzystywane minuty z Pakietu, którego termin ważności upływa wcześniej, zgodnie z regulaminem promocji „Tanie Rozmowy Do Wszystkich”.  

14. W zależności od wartości zasileń konta Użytkownik MIXPLUS w ramach Promocji otrzymuje bonus, który odpowiednio zwiększa wartość zasilenia konta, zgodnie z poniższą 
tabelą  
  
 

Nominał zasileń konta Wartość zasilenia konta Procentowa wartość bonusa 
30,00-99,00 zł (z VAT) 100% wartości nominału 0% 

100,00-149,00 zł (z VAT) 115% wartości nominału 15% 
150,00 zł (z VAT) 120% wartości nominału 20% 

 
§ 4 OGRANICZENIA 

1. Użytkownik MIXPLUS po upływie 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu obowiązkowej liczby zasileń konta Kwotą Minimalną, może 
zmienić taryfę MIXPLUS na inną w ramach Promocji "Konwersja na Abonament". Zmiana taryfy MIXPLUS w tym przypadku powoduje utratę niewykorzystanych środków 
zgromadzonych na koncie i utratę niewykorzystanych minut w ramach Pakietu. 

2. Użytkownik MIXPLUS nie może zmienić posiadanej taryfy MIXPLUS na taryfę SIMPLUS - chyba, że zmiana taka będzie dopuszczona w odrębnej promocji. Po wykonaniu 
obowiązkowej liczby zasileń Kwotą Minimalną oraz po zasileniu konta kwotą minimum 5 zł (z VAT), Użytkownicy MIXPLUS automatycznie przejdą na taryfę pokontraktową 
MIX zgodnie z regulaminem Promocji "Taryfa pokontraktowa MIX". 

 
§ 5 ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA MIXPLUS I KARY UMOWNE 

1. Użytkownik MIXPLUS zawierający Umowę zobowiązuje się, że: 
a) dokona obowiązkowej liczby zasileń konta Kwotą Minimalną na zasadach określonych w § 2;  

                                                 
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 Użytkowników MIXPLUS 
3 nie dotyczy Użytkowników Simplus, którzy stali się Użytkownikami MIXPLUS z zachowaniem swojego dotychczasowego numeru Simplus 
4 np. telekarta SIMPLUS, terminal kart płatniczych, bankomat, SMS, Internet 
5 Informacje dotyczące okresu ważności zawarte na telekartach SIMPLUS, stronach www.simplus.pl i innych materiałach związanych z SIMPLUS nie dotyczą okresu ważności 
konta MIXPLUS. 
6 z wyłączeniem połączeń w roamingu oraz  połączeń z, numerami Premium Rate oraz numerami specjalnymi w sieci Plus, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy i usługi 
dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz numerów dostępowych do Internetu (numery 123, 321, +48 601 100 123, +48 601 100 321) oraz WAP (numery 234, 
+48 601 100 234) 
 



b) nie rozwiąże ani nie spowoduje rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do momentu dokonania obowiązkowej liczby zasileń konta 
Kwotą Minimalną. 

2. W przypadku niewykonania przez Użytkownika MIXPLUS zobowiązań o których mowa w § 5 pkt. 1 Regulaminu, Użytkownik MIXPLUS zobowiązany będzie do zapłaty na 
rzecz Polkomtel kary umownej w wysokości 700 zł, przy czym niewykorzystana wartość konta nie będzie zaliczona na poczet kary umownej. Kara umowna zostanie naliczona 
Użytkownikowi MIXPLUS po wygaśnięciu okresu ważności konta. Wysokość kary umownej będzie pomniejszana proporcjonalnie do liczby zasileń konta Kwotą Minimalną 
dokonanych od dnia zawarcia Umowy do dnia wygaśnięcia okresu ważności konta. 

3. Użytkownik  MIXPLUS zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie do 15 dni od daty wystawienia przez Polkomtel noty obciążeniowej.  
4. W przypadku utraty karty SIM aktywowanej na podstawie Umowy przed dokonaniem obowiązkowej liczby zasileń konta Kwotą Minimalną, Użytkownik MIXPLUS 

zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia tego zdarzenia, wystąpić do Polkomtel o wydanie następnej karty SIM. W przypadku nie podjęcia tych działań, Polkomtel będzie 
uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i naliczenia Użytkownikowi MIXPLUS kary umownej zgodnie z § 5 pkt.2 Regulaminu. 
Wydanie Użytkownikowi MIXPLUS nowej karty SIM podlega opłacie 12,20 zł (z VAT).  

5. Użytkownik MIXPLUS zawierający Umowę zobowiązuje się: 
a) nie używać w adapterach kart SIM aktywowanych w sieci Plus;  
b) nie kierować do sieci Plus ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych za pomocą kart SIM działających w sieci Plus; 
c) nie udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel w celu uzyskania korzyści majątkowych;  
d) nie wykorzystywać telefonu i karty SIM lub urządzenia telekomunikacyjnego niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie z umową o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych lub Umową. 
6. Polkomtel może żądać od Użytkownika MIXPLUS kary umownej w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM używaną w niedozwolony sposób, o którym mowa w § 5 pkt. 5 

powyżej. Nie wyłącza to uprawnienia Polkomtel do żądania od Użytkownika MIXPLUS odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na 
zasadach ogólnych. 

 
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

O ile Regulamin nie stanowi inaczej, do świadczenia usług telekomunikacyjnych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 
Polkomtel S.A. dla Użytkowników MIXPLUS. 
 
 
Akceptuję warunki Promocji określone w Regulaminie oraz treść Załącznika nr 1 i regulamin promocji „Plan cenowy mix4”  oraz deklaruję dokonanie minimum: …………………….. 
zasileń Kwotą Minimalną 50 zł (z VAT). 
 
..............................., dnia .................... 2009 r.     
 
UŻYTKOWNIK MIXPLUS ............................................................ 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji: „RARKA z Ramką  w MixPlusie w Sklepie Internetowym”. Zobowiązania 50 zł 
 

§ 1 Blokada karty SIM 
1. Oferowany w ramach Promocji aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus.  
2. Użytkownik MIXPLUS może żądać usunięcia blokady SIM Lock w Salonie Firmowym Plus po dokonaniu wszystkich obowiązkowych zasileń, nie później jednak niż 

przed upływem 5 lat od daty zakupu aparatu telefonicznego. Polkomtel  usuwa w aparatach blokady karty SIM Lock w ramach istniejących możliwości technicznych 
aparatu telefonicznego. 

3. W przypadku usunięcia blokady SIM Lock poza Salonem Firmowym Plus w sposób nieuzgodniony z Polkomtel Użytkownik  MIXPLUS traci prawo do bezpłatnej 
obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową jeżeli wada/ niezgodność z umową powstała 
w związku z usunięciem blokady SIM Lock. 

 
§ 2 Promocyjne ceny aparatów telefonicznych 

Przy zawieraniu Umowy w ramach Promocji Polkomtel umożliwi Użytkownikowi MIXPLUS zakup aparatu telefonicznego na warunkach cenowych określonych w tabeli 
poniżej.  
 
 

Lp. Model aparatu telefonicznego 

Cena 
promocyjna 
w zł z VAT 
telefonu w 
Umowie na 

min. 42 
zasilenia 

Cena 
promocyjna 
w zł z VAT 
telefonu w 
Umowie na 

min. 36 
zasileń 

Cena 
promocyjna 
w zł z VAT 
telefonu w 
Umowie na 

min. 30 
zasileń 

Cena 
promocyjna 
w zł z VAT 
telefonu w 
Umowie na 

min. 24 
zasilenia 

Cena w zł z 
VAT 

aparatów 
tel. 

oferowanych 
na 

warunkach 
ogólnych 

Cena w zł z 
VAT karty 

SIM o 
wartości 

konta 10 zł 

1 
SAMSUNG S5230 Avila + karta 4GB +Ramka cyfrowa 
Samsung SPF – 72H 1 1 1 29 1299 10 

 
Ceny detaliczne są aktualne na dzień 02.10.2009; Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT 


