
Regulamin Promocji  „Nowa Superkarta w Taryfach Syberyjskich-biznes” („Regulamin”)  
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Promocja „Nowa Superkarta w Taryfach Syberyjskich-b iznes” („Promocja ”) organizowana przez Polkomtel S.A.1 („Polkomtel ”) 

skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus („Umowa ”) na okres 12 miesięcy („Czas oznaczony Umowy ”). 

2. Promocja trwa od 03.02.2010 r. do odwołania.  
§ 2 UPRAWNIENIA ABONENTA  

1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji („Abonent ”) nie ma możliwości zakupu aparatu telefonicznego w promocyjnej cenie. 
2. Abonent może wybrać jeden z promocyjnych planów cenowych: Superkarta 15, Superkarta 25, Superkarta 40, Superkarta 55, Superkarta 75 

zgodnie z tabelą poniżej („Promocyjny Plan Cenowy ”): 
 

Promocyjny Plan Cenowy Superkarta 15 Superkarta 25 Superkarta 40 Superkarta 55 Superkarta 75 

Abonament 15 zł z VAT 
(12,30 zł) 

25 zł z VAT 
(20,49 zł) 

40 zł z VAT 
(32,79 zł) 

55 zł z VAT 
(45,08 zł) 

75 zł z VAT 
(61,48 zł) 

Liczba minut wliczonych    
w abonament 

 
lub 

 
liczba SMSów /MMSów wliczonych  

w abonament 

30 minut 

lub 

90 SMS/ MMS 

60 minut 

lub 

180 SMS/ MMS 

120 minut 

lub 

360 SMS/ MMS 

180 minut 

lub 

540 SMS/ MMS 

240 minut 

lub 

720 SMS/ MMS 

Stawka za minutę krajowego 
połączenia do operatorów Polkomtel 

S.A., Polska Telefonia Komórkowa 
Centertel sp. z o.o., Polska Telefonia 

Cyfrowa sp. z o.o., oraz dostawców 
świadczących usługi 

telekomunikacyjne z wykorzystaniem 
sieci tych operatorów, a także do 

krajowych operatorów sieci 
stacjonarnych2  po wykorzystaniu 

minut wliczonych w abonament 

0,39 zł z VAT 
(0,32 zł) 

0,29 z VAT 
(0,24 zł) 

Stawka za minutę krajowego 
połączenia do operatora P4 sp. z o.o. 
oraz dostawców świadczących usługi 
telekomunikacyjne z wykorzystaniem 

sieci tego stacjonarnych22  po 
wykorzystaniu minut wliczonych 

w abonament 

0,72 z VAT 
(0,59 zł) 

Stawka za krajową wiadomość SMS 
do krajowych operatorów 

komórkowych3 po wykorzystaniu 
SMSów wliczonych w abonament 

0,18 zł z VAT 
(0,15 zł) 

Stawka za krajową wiadomość MMS 
do krajowych operatorów 

komórkowych4 po wykorzystaniu 
MMSów wliczonych w abonament 

0,40 zł z VAT 
(0,33 zł) 

3. Promocyjna opłata aktywacyjna karty SIM w ramach każdej z Umów wynosi 1 zł (1,22 zł z VAT) 
4. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel zgodnie 

z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla Taryf Syberyjskich, zgodnie z poniższą tabelą: 

Promocyjny Plan Cenowy Superkarta 15 Superkarta 25 Superkarta 40 Superkarta 55 Superkarta 75 

Taryfa Syberyjska 
Taryfa 

Syberyjska 25 
Taryfa 

Syberyjska 25 
Taryfa 

Syberyjska 40 
Taryfa   

Syberyjska 55 
Taryfa   

Syberyjska 75 

 
5. Abonent może wykorzystywać wliczone w abonament minuty/SMSy/MMSy, przyznane w danym okresie rozliczeniowym, w 3 kolejnych 

okresach rozliczeniowych. Po upływie tego okresu Abonent traci prawo do niewykorzystanej liczby minut/SMSów/MMSów i nie są one 
zwracane w jakiejkolwiek formie. Minuty/SMSy/MMSy wliczone w abonament z poprzednich okresów rozliczeniowych wykorzystywane są 
w bieżącym okresie rozliczeniowym jako pierwsze. 

6. W przypadku usługi Pakiet na Rozmowy opisanej w Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla Taryf Syberyjskich, 
Abonent korzystający z Promocyjnego Planu Cenowego Superkarta 15 może skorzystać z pakietów: Pakietu Wszyscy, Pakietu Wszyscy w 
Plusie, Pakietu Wieczory i Weekendy w Plusie, Pakietu 5 Numerów w Plusie i na Stacjonarne, przy czym liczba minut do wykorzystania w 
ramach Pakietu na Rozmowy jest określona w tabeli poniżej: 

Pakiet na Rozmowy Superkarta 15 

Liczba minut do wykorzystania w ramach Pakietu na Rozmowy 

Pakiet Wszyscy 20 min 

Pakiet Wszyscy w Plusie 20 min 

Pakiet Wieczory i Weekendy 
w Plusie 30 min 

Pakiet 5 Numerów w Plusie 
i na stacjonarne 50 min 

Aktywacja/deaktywacja Bezpłatne 

Opłata miesięczna za jeden 
pakiet 

10 zł z VAT 

(8,20 zł) 

                                                 
1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020908, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, kapitał zakładowy 2 050 000 000 PLN 
(w pełni wpłacony)  
2 z wyłączeniem: połączeń w ramach usługi przekazywania połączeń, połączeń z numerami specjalnymi w sieci Plus, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy i usługi dostępu do serwisów 
rozrywkowych i informacyjnych, połączeń z numerami Premium Rate, połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, połączeń międzynarodowych, przesyłania faksów i danych, połączeń 
z siecią Internet (numery: 123, 321, +48 601 100 123, +48 601 100 321) oraz WAP (numery 234, +48 601 100 234) 
3 Z wyłączeniem SMS wysyłanych na numery Premium Rate, w ramach usług dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych i w roamingu oraz SMS międzynarodowe i na numery specjalne 
(typu 2580) 
4 Z wyłączeniem MMS wysyłanych na numery Premium Rate, w ramach usług dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych i w roamingu oraz MMS międzynarodowe 

Sformatowano:

dolnego



7.  Pozostałe warunki świadczenia usługi Pakiet na Rozmowy są identyczne jak w Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus 
dla Taryf Syberyjskich.. 

8. W Promocji usługę „Złocimierz” można aktywować tylko przez stronę Elektronicznego Biura Obsługi Klienta pod adresem www.ebok.pl. 

9. W promocji nie są dostępne cennikowe usługi: Pakiet na rozmowy - Wybrany Numer w Plusie oraz usługa Wybrany Numer. 
 

§ 3 WARUNKI SPECJALNE 
1. Abonent może w czasie oznaczonym Umowy zmienić wybrany Promocyjny Plan Cenowy wyłącznie na inny Promocyjny Plan Cenowy, 

o którym mowa w §2 pkt. 2 z miesięcznym abonamentem o wyższej wartości. 
2. Jakakolwiek zmiana Promocyjnego Planu Cenowego jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 
3. Jakakolwiek zmiana Promocyjnego Planu Cenowego, transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny 

podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanych minut/ SMSów/ MMSów wliczonych w abonament 
z danego okresu rozliczeniowego oraz z poprzednich okresów rozliczeniowych i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie.  

  
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu  
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów ", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

SUBKA_A  
SUBKA_B  

  SUBKA_C 
 

Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji „Nowa Superkarta w Taryfach Syberyjskich-b iznes”  określone w niniejszym Regulaminie. 
 
..........................................., dnia .................... 2010 r.                                                     ABONENT  .....................................................................     

 


