
Regulamin Promocji "iPlus extra" 

1. Promocja "iPlus extra" ("Promocja"), jest organizowana przez Polkomtel S.A1.  
2. Promocja trwa od 08.12.2008 do odwołania („Okres Promocyjny”). 
3. Promocja obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, będące 
Abonentami w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów, 
którzy w Okresie Promocyjnym zlecą, na warunkach, o których mowa w pkt. 5 poniżej, aktywowanie dla ich 
numerów telefonów w sieci Plus jednego z Promocyjnych Pakietów iPlus extra („Pakiet”).  

4. Aktywacja Pakietów umożliwia przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych transmisji danych. 
5. Z zastrzeżeniem pkt. 6, Abonenci mogą zlecić aktywowanie Pakietu telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi 

Klienta – 2601 z telefonu komórkowego2 lub poprzez wysłanie bezpłatnej3 wiadomości SMS na numer 2601, o treści:  
• iplus128,  
• iplus256,   
• iplus512,  
• iplus1024.  

6. Wybrany przez Abonenta Pakiet zostanie aktywowany w ciągu 24 godzin od zlecenia jego aktywowania zgodnie z 
pkt. 5. 

7. Warunkiem aktywacji Pakietu, jest rozłączenie połączenia internetowego. 
8. Pakiet zostanie aktywowany tylko na numerze z którego została wysłana wiadomość SMS z zastrzeżeniem pkt.5. 
9. Miesięczna opłata za Pakiet jest doliczana do rachunku telefonicznego dla numeru dla którego Pakiet został 

aktywowany i wynosi odpowiednio: 

Pakiet Opłata miesięczna 

iPlus extra 128 MB 4,10 zł (5,00 zł z VAT) 

iPlus extra 256 MB 7,38 zł (9,00 zł z VAT) 

iPlus extra 512 MB 12,30 zł (15,00 zł z VAT) 
iPlus extra 1024 MB 20,49 zł (25,00 zł z VAT) 

 
10. Abonent, może w ramach Pakietu korzystać z następujących usług: dostępu do Internetu poprzez połączenia z APN 

www.plus.pl, internet, wap.plus.pl lub z prywatnymi APN w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w 
technologii HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS. („Usługi”)4 

11. Pakiet aktywowany jest tylko na karcie Sim dla której zlecono aktywację zgodnie z pkt.5. Oznacza to, że nie może 
być wykorzystany przez pozostałe karty SIM Abonenta przypisane do jednego konta abonenckiego. 

12. W ciągu jednego okresu rozliczeniowego klient ma możliwość aktywowania nieograniczonej ilości Pakietów, jednak 
nie więcej niż jeden dziennie. 

13. Pakiet niewykorzystany w danym okresie rozliczeniowym przepada. W tych okolicznościach Abonentowi nie 
przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego, ani nie może żądać jakiejkolwiek innej usługi w zamian za 
utracony Pakiet. 

14. Polkomtel S.A. zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub skrócenia /przedłużenia czasu trwania 
Promocji bez podawania przyczyn.  

15. Polkomtel S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie pobranych danych w przypadku podania treści 
niezgodnej z określoną w pkt. 5 lub gdy odbiorca będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu 
przed upływem czasu ważności wiadomości tekstowej SMS, o której mowa w pkt 5  

16. Polkomtel S.A. zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych/informacji spowodowaną awarią systemu z 
przyczyn niezależnych od Polkomtel S.A. 

17. Polkomtel S.A. zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość przesyłanych danych/informacji przez 
Abonentów w ramach Pakietów. 

18. Informacje o zmianie Regulaminu Promocji podane będą do wiadomości na stronie internetowej www.plusgsm.pl.  

19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia regulaminów promocji w 
ramach których została zawarta Umowa oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A 
dla Abonentów. 

                                                
1 z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020908, kapitał zakładowy 2.050.000.000 PLN (w pełni 
wpłacony), NIP 527-10-37-727, Regon 011307968 
2 Jednorazowa opłata za połączenie z konsultantem wynosi 0,78 zł bez VAT (za całe połączenie). 
3 Opłata za wysłanie wiadomości SMS na numer 2601 wliczona jest w cenę pakietu 
4 Z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi APN oraz z APN wap.plus.pl za 
pomocą pakietowej transmisji danych HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS  w ramach roamingu międzynarodowego nie jest 
rozliczane w ramach opłaty abonamentowej, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym 
regulaminie promocji „Pakietowa transmisja danych w roamingu” oraz „Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii 
Europejskiej” w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej Modemu oraz zasięgu 
sieci operatora telefonii komórkowej 

http://www.plus.pl
http://www.plusgsm.pl

