
Regulamin promocji „Serwisy video” 
(„Regulamin”) 

 
§ 1. 

 
1. Promocja „Serwisy video” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel Spółka Akcyjna 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 Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 20908, kapitał zakładowy 2.050.000.000 zł (w pełni wpłacony), 
NIP 527-10-37-727, REGON 011307968 („Polkomtel”). 

2. Promocja jest przeznaczona dla użytkowników sieci Plus, tj. Abonentów w rozumieniu „Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów”, Użytkowników w 
rozumieniu „Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników” 
(marka Simplus, marka Sami Swoi), Użytkowników MixPlus w rozumieniu „Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników MixPlus” oraz Użytkowników 36,6 w 
rozumieniu „Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników 
36,6” (dalej łącznie: „Użytkownicy Promocji”), którzy w czasie trwania Promocji będą łączyli się za 
pośrednictwem protokołu WAP ze stronami internetowymi (dalej łącznie: „Strony”) dostępnymi w 
domenach: youtube.com, ytimg.com,  vp.video.google.com, vp.video.l.google.com,  
cache.googlevideo.com, onettv4.mm.onet.pl (dalej łącznie: „Domeny”) za pośrednictwem APN: 
wap.plusgsm.pl, oraz ze stronami (dalej łącznie: „Strony”) w domenach: rtsp.youtube.com, 
rtsp2.youtube.com, rtsp-youtube.l.google.com, rtsp.onet.pl, mv.gazeta.pl  za pośrednictwem APN: 
video.plusgsm.pl 

3. Promocja trwa od dnia 1 listopad 2009 r. do 30 listopad 2009 r. („Okres Promocji”).  
4. W Okresie Promocji Użytkownicy Promocji łączący się za pośrednictwem APN (wap.plusgsm.pl, 

video.plusgsm.pl) ze stronami internetowymi w Domenach nie będą obciążani opłatami z tytułu transferu 
danych GPRS do stron WAP w Domenach, jak również nie będą obciążani kosztami transmisji danych 
związanych z oglądaniem zawartości Stron1 

5. Promocja nie obejmuje Użytkowników Promocji łączących się z wykorzystaniem pakietowej transmisji 
danych GPRS w roamingu.  

6. Promocja nie obejmuje Użytkowników Promocji wykorzystujących połączenia szyfrowane protokołem 
WTLS i SSL w trakcie łączenia się ze stronami internetowymi w Domenach. Użytkownicy Promocji 
wykorzystujący powyższe połączenia obciążani będą opłatą za pakietową transmisję danych GPRS zgodnie 
z posiadaną taryfą. 

7. Polkomtel zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności podawania 
przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez Polkomtel do 
wiadomości na stronie www.plus.pl. 

8. Regulamin dostępny jest na stronie www.plus.pl oraz w siedzibie Polkomtel. 
 

§ 2. 
[ Ogólne warunki korzystania z Serwisów i Usług ] 

 
1. Polkomtel nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Stron. 
2. Polkomtel zobowiązuje się usunąć w technicznie możliwym i rozsądnym ekonomicznie terminie 

nieprawidłowości w dostępie do Stron w przypadku zgłoszenia przez Użytkowników takich 
nieprawidłowości lub reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: < bok@plus.pl >. 

3. Polkomtel nie gwarantuje, że każdy rodzaj danych będzie spełniał wszelkie wymagania jakościowe, a 
informacje dostępne za pomocą połączeń międzysieciowych będą w pełni odpowiadały wymaganiom 
dotyczącym ich wiarygodności, dokładności i zupełności. 

4. Polkomtel nie odpowiada za szybkość przesyłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań 
technicznych, technologicznych, systemowych, ekonomicznych oraz rodzajów łącz transmisyjnych. 

5. Polkomtel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za: 
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a. sposób wykorzystywania Stron przez Użytkowników i jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku 
korzystania z Stron, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim; 

b. jakiekolwiek negatywne skutki czy szkody powstałe w wyniku pobrania i wykorzystania przez 
Użytkownika jakichkolwiek materiałów dostępnych na Stronach; 

c. jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne, będące następstwem: niezgodnego z prawem 
wykorzystywania Stron, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim; 

d. nieuprawnione wykorzystywanie przez Użytkownika i osoby trzecie, za pośrednictwem Serwisów lub 
Usług, znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających należących do osób trzecich, jak 
również za nieuprawnione wykorzystanie za pośrednictwem Serwisów utworów chronionych prawem 
autorskim i innych praw na dobrach niematerialnych będących własnością osób trzecich,  

e. jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie Stron i/lub utratę danych, przerwanie połączenia lub 
nieotrzymanie informacji z Stron; 

f. przerwy w działaniu Stron spowodowane koniecznością konserwacji lub naprawy systemu 
obsługującego Strony lub innymi okolicznościami niezależnymi od Polkomtel; 

6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Polkomtel nie ponosi jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, w szczególności 
wynikających z niniejszego Regulaminu lub Regulaminów Dodatkowych, jeżeli takie niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań Polkomtel, lub osoby trzeciej działającej na zlecenie lub w imieniu 
Polkomtel, powstało na skutek Siły Wyższej lub działania albo zaniechania Użytkownika lub osób trzecich, 
za których działania lub zaniechania odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Dla potrzeb niniejszego 
Regulaminu Siła Wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 
i któremu nie można było zapobiec przy wykorzystaniu rozsądnych i ekonomicznie uzasadnionych 
środków. 

 
1) Opłata z tytułu transferu danych GPRS do stron WAP w Domenach oraz opłata za transmisję danych wliczona jest 
odpowiednio w opłatę abonamentową (Abonenci) lub opłatę za udostępnienie usługi Simplus, Sami Swoi, MixPlus 
lub 36i6 (Użytkownicy, Użytkownicy MixPlus, Użytkownicy 36,6). 
 


