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REGULAMIN PROMOCJI  „FIRMOWA KARTA ROZMOWNA” („REGULAMIN”)  

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Promocja „Firmowa Karta Rozmowna”  („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 ”).  

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 jedną z taryf: TanioRozmowna  90, TanioRozmowna  180, TanioRozmowna  300, TanioRozmowna  600, 

TanioRozmowna  1200 lub promocyjny plan cenowy TanioRozmowna  45 zgodnie z tabelą poniżej:  

Taryfa/promocyjny plan cenowy TanioRozmowna  
45 

TanioRozmowna  
90 

TanioRozmowna  
180  

TanioRozmowna  
300 

TanioRozmowna  
600 

TanioRozmowna  
1200 

Abonament  
 

20 zł 
(24,40 zł VAT) 

 
35 zł 

(42,70 zł z VAT) 

 
65 zł 

(79,30 zł VAT) 

 
105 zł 

(128,10 zł z VAT) 

 
195 zł 

(237,90 zł z VAT) 

 
300 zł 

(366 zł z VAT) 
Liczba minut do wszystkich sieci 
krajowych wliczonych w abonament 

45 90 180 300 600 1200 

Stawka za krajową wiadomość SMS 
do krajowych operatorów 
komórkowych 

0,18 zł 
(0,22 zł z VAT) 

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 3 po 
wykorzystaniu minut wliczonych w 
abonament 

0,45 zł 
(0,55 zł z VAT) 

0,40 zł 
(0,49 zł z VAT) 

0,35 zł 
(0,43 zł z VAT) 

0,35 zł 
(0,43 zł z VAT) 

0,33 zł 
(0,40 zł z VAT) 

0,29 zł 
(0,35 zł z VAT 

Stawka za minutę krajowego 
połączenia do operatora P4 sp. z 
o.o. oraz dostawców świadczących 
usługi telekomunikacyjne z 
wykorzystaniem sieci tego 
operatora2  3 po wykorzystaniu minut 
wliczonych w abonament 

 
 
 

0,59 zł 
(0, 72 zł z VAT) 

Stawka za minutę 
międzynarodowego połączenia 
głosowego  

Opłata wg tabeli 
opłat za 

połączenia 
międzynarodowe4 

+ 0,45 zł  
(0,55 zł  z VAT) 

Opłata wg tabeli 
opłat za 

połączenia 
międzynarodowe4 

+ 0,40 zł  
(0,49 zł  z VAT) 

Opłata wg tabeli 
opłat za 

połączenia 
międzynarodowe4 

+ 0,35 zł 
(0,43 zł  z VAT) 

Opłata wg tabeli opłat za połączenia międzynarodowe4   

 
3. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel zgodnie z 

Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Taryfy TanioRozmowna (w przypadku promocyjnego planu cenowego TanioRozmowna 45 
zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych właściwym dla taryfy TanioRozmowna 90). 

4. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach ka żdej z Umów wynosi 1 zł (1,22 zł z VAT ). 
 

Usługa „5 Wybranych Numerów”  
5. W ramach Promocji Abonent, który wybierze jedną z taryf: TanioRozmowna  90, TanioRozmowna 180, TanioRozmowna 300 TanioRozmo wna 600, 

TanioRozmowna 1200 lub promocyjny plan cenowy TanioRozmowna  45 może bezterminowo uruchomić usług ę „5 Wybranych Numerów” 
(„Usługa”).  W ramach Usługi Abonent ma możliwość zdefiniowania od jednego do pi ęciu wybranych numerów w sieci Plus 5 lub do krajowych 
sieci stacjonarnych 6 (maksymalnie pięć numerów łącznie). W przypadku numerów w sieci Plus zdefiniowanych w Usłudze, Abonent może wykonywać 
nieograniczoną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych. W przypadku numerów krajowych sieci stacjonarnych zdefiniowanych w Usłudze, 
jeżeli suma nieodpłatnych minut wykorzystanych w ramach Usługi na połączenia z numerami krajowych sieci stacjonarnych w danym okresie 
rozliczeniowym osiągnie 500 minut („Limit” ) (bez względu na liczbę numerów krajowych sieci stacjonarnych zdefiniowanych w Usłudze), to kolejne 
połączenia na numery krajowych sieci stacjonarnych zdefiniowanych w Usłudze naliczane będą w wysokości 0,10 zł (0,12 zł z VAT) za minutę 
połączenia. Jeżeli Limit zostanie osiągnięty w trakcie trwania połączenia telefonicznego, połączenie jest kontynuowane, a opłaty za kolejne minuty 
połączenia naliczane będą w wysokości 0,10 zł (0,12 zł z VAT) za minutę połączenia. W przypadku pierwszego, niepełnego okresu rozliczeniowego, 
liczba minut w Limicie w tym okresie rozliczeniowym jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 
Niewykorzystane minuty z Limitu z danego okresu  rozliczeniowego nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe i nie są zwracane w jakiejkolwiek 
formie. Połączenia w ramach Usługi nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament i Pakiet Rozmowny.  

6. Abonent może zrezygnować z korzystania z Usługi (dezaktywacja Usługi). Aktywacja i dezaktywacja Usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu 
zlecenia. Jednorazowa opłata aktywacyjna za Usług ę wynosi  5 zł (6,10 zł z VAT), dezaktywacja Usługi jest bezpłatna. Przez aktywację Usługi  
należy rozumieć pierwsze zdefiniowanie numeru/numerów w ramach Usługi, a przez dezaktywację Usługi jednoczesne usunięcie całej listy bądź 

                                                 
1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, 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 Stawki dotyczą opłat za połączenia głosowe, transmisję danych i przesyłanie faksów. Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych 
numerów specjalnych, szczegóły dotyczące minut wliczonych w abonament znajdują się w cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych Taryfy TanioRozmowna w części 
Informacje ogólne.  
3 Opłaty za połączenia naliczane są za każdą rozpoczętą sekundę połączenia. 
4 Tabela dostępna w cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Taryfy TanioRozmowna w części połączenia międzynarodowe i połączenia w roamingu 
międzynarodowym. 
5 W ramach Usługi nie można zdefiniować numeru umożliwiającego dostęp do serwisów rozrywkowych i informacyjnych, numerów Premium Rate Numeru Ulgowego, numerów 
Sami Swoi oraz numeru umożliwiającego połączenia z siecią Internet (numery 123, 321, +48 601 100 123, +48 601 100 321) oraz WAP (numery 234, +48 601 100 234) ani 
żadnego innego numeru specjalnego w sieci Plus. Usługa nie działa w przypadku połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, przesyłania faksów i danych oraz 
wykonywanych w ramach usługi przekazywania połączeń. 
6 W ramach Usługi nie można zdefiniować  stacjonarnych numerów serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. Usługa nie działa w przypadku 
połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, połączeń międzynarodowych, przesyłania faksów i danych oraz wykonywanych w ramach usługi przekazywania. 
połączeń. 
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ostatniego numeru na liście numerów zdefiniowanych w Usłudze. Promocyjna opłata miesi ęczna za ka żdy wybrany numer w ramach Usługi 
wynosi 5 zł (6,10 zł z VAT). 

7. Chęć aktywacji/dezaktywacji/modyfikacji Usługi Abonent może zgłosić w Dziale Obsługi Klienta oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 
(znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plus.pl). Usługę można aktywować w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  

8. Za każdą modyfikacj ę listy numerów wybranych w ramach Usługi pobierana jest opłata w wysokości 5 zł (6,10 zł z VAT). Przez modyfikację listy 
należy rozumieć: dodanie numeru, usunięcie numeru bądź zmianę któregokolwiek numeru z listy. Jeżeli Abonent jednocześnie zmodyfikuje kilka 
numerów z listy, opłata zostanie pobrana tylko raz. Zmiana w liście wybranych numerów zdefiniowanych w Usłudze nastąpi następnego dnia po 
przyjęciu zlecenia. 

9. W ramach Usługi nie można zdefiniować numeru, który jest aktywny w usłudze Kontakt Plus. Przed zleceniem zdefiniowania numeru w ramach Usługi, 
należy usunąć numer z listy numerów w usłudze Kontakt Plus. 

10. W przypadku, gdy w ramach Usługi Abonent wskaże numer, który jest jednocześnie numerem włączonym do grupy System Plus w ramach usługi 
System Plus, wówczas opłaty za połączenia będą naliczane według zasad określonych dla usługi System Plus. 

11. W przypadku transferu numeru telefonicznego na inne konto Abonenta lub przeniesienia na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy, 
numery zdefiniowane w ramach Usługi przechodzą na inne konto Abonenta lub są przeniesione na inny podmiot. 

Pakiet Rozmowny 
12. W ramach Promocji Abonent, który wybierze jedną z wymienionych taryf: TanioRozmowna 90 , TanioRozmowna 180, TanioRozmowna 300, 

TanioRozmowna 600, TanioRozmowna 1200  lub promocyjny plan cenowy TanioRozmowna  45 otrzyma bez dodatkowych opłat bezterminowo 
automatycznie aktywowany pakiet dodatkowych minut („Pakiet Rozmowny”) na krajowe połączenia głosowe7 zgodnie z tabelą poniżej:  

 
 

Taryfa/promocyjny plan cenowy 

 
 
 

TanioRozmowna  
45 

 
 
 

TanioRozmowna  
90 

TanioRozmowna  
 180 

TanioRozmowna  
300 

 
TanioRozmowna  

600 
TanioRozmowna  

1200 
Liczba minut przydzielonych w 
ramach Pakietu Rozmownego  w 
jednym pełnym okresie 
rozliczeniowym 

 
30 

 
60 120 200 400 600 

Łączna liczba minut do wszystkich 
sieci wliczonych w abonament  oraz 
przyznanych w ramach Pakietu 
Rozmownego w jednym pełnym 
okresie rozliczeniowym  

 
 

75 

 
 

150 
 

300 
 

500 
 

1000 
 

1800 

 
13. Minuty przyznane w ramach Pakietu Rozmownego wykorzystywane są po wykorzystaniu liczby minut wliczonych w abonament, określonej w tabeli w § 

2 pkt 2 niniejszego Regulaminu. 
14. W przypadku pierwszego, niepełnego okresu rozliczeniowego, liczba minut w Pakiecie Rozmownym w tym okresie rozliczeniowym jest proporcjonalna 

do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Niewykorzystana część Pakietu Rozmownego przyznanego w danym okresie 
rozliczeniowym nie przechodzi na następny okres rozliczeniowy i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. Abonent traci prawo do niewykorzystanej 
części Pakietu Rozmownego.  

15. Z zastrzeżeniem § 3 pkt 2 i 4, jakakolwiek zmiana promocyjnego planu cenowego/taryfy w okresie funkcjonowania Pakietu Rozmownego powoduje 
rozpoczęcie przydzielania Pakietu Rozmownego w wysokości odpowiadającej nowo wybranemu promocyjnemu planowi cenowemu/taryfie. 

 
Pakiet SMS 

16. W ramach Promocji Abonent, który wybierze jedną z wymienionych taryf:  TanioRozmowna  90, TanioRozmowna  180, TanioRozmowna  300, 
TanioRozmowna  600, TanioRozmowna  1200  lub promocyjny plan cenowy TanioRozmowna  45 może aktywować do odwołania dodatkowo płatny 
pakiet zawierający 50 wiadomości SMS do krajowych operatorów komórkowych8 („Pakiet SMS ”). Promocyjna opłata  miesięczna za każdy Pakiet SMS 
wynosi 3 zł (3,66 zł z VAT)9.  

17. Abonent w każdym momencie  może złożyć zlecenie aktywacji/dezaktywacji Pakietu SMS: 
a. w Dziale Obsługi Klienta; 
b. poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plus.pl).  
c. poprzez  wysłanie wiadomości SMS na numer 2601 wpisując w treści odpowiednią komendę, aktywacja pakietu: dodaj 

pluskod5 50SMS; dezaktywacja pakietu: usun pluskod5 50SMS. 
Aktywacja /dezaktywacja Pakietu SMS jest bezpłatna. Pakiet SMS jest aktywowany na drugi dzień po przyjęciu zlecenia. Dezaktywacja następuje z 
końcem okresu rozliczeniowego, w którym zostało przyjęte zlecenie. Każdy aktywny Pakiet SMS należy dezaktywować osobno. 

18. Jeżeli Pakiet SMS zostanie aktywowany w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, liczba wiadomości SMS przydzielonych w Pakiecie SMS oraz 
promocyjna opłata miesięczna za Pakiet SMS rozliczane będą w pełnym wymiarze, bez względu na liczbę dni pozostałych do końca okresu 
rozliczeniowego.  

19. Abonent może wykorzystywać Pakiet SMS przyznany w danym okresie rozliczeniowym przez 7 kolejnych pełnych okresów rozliczeniowych (wliczając 
okres rozliczeniowy, w którym został przyznany). Po upływie tego okresu Abonent traci prawo do niewykorzystanej liczby wiadomości SMS z Pakietu 
SMS. Wiadomości SMS z poprzednich okresów rozliczeniowych wykorzystywane są w bieżącym okresie rozliczeniowym jako pierwsze. 

20. Abonent w jednym okresie rozliczeniowym może uruchomić maksymalnie 5 Pakietów SMS.  

 
 

Taryfa/promocyjny plan 
cenowy 

 
TanioRozmowna  

45 

 
TanioRozmowna 

90 
TanioRozmowna  

 180 
TanioRozmowna 

300 
 TanioRozmowna 

600 
TanioRozmowna 

1200 
Liczba wiadomości SMS 
 w Pakiecie SMS 

 
50 

Promocyjna opłata 
miesięczna za Pakiet 
SMS 

3 zł (3,66 zł z VAT) 

 
§ 3 WARUNKI SPECJALNE  

 
1. Zmiana promocyjnego planu cenowego/taryfy, zgodnie z postanowieniami Umowy nie powoduje dezaktywacji Usługi, Pakietu Rozmownego oraz 

Pakietu SMS.  
2. Jakakolwiek zmiana promocyjnego planu cenowego/taryfy jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 

                                                 
7 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe: do sieci Plus (w tym na numery Simplus, Sami Swoi, Mix Plus, połączenia do poczty głosowej oraz w ramach usługi 
przekazywania połączeń), krajowych sieci stacjonarnych (również Prefiks 1069) oraz do pozostałych krajowych operatorów komórkowych; z  wyłączeniem połączeń na numery w 
usłudze Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, System Plus, Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych  oraz innych numerów 
specjalnych. 
8 Z wyłączeniem SMS wysyłanych na numery Premium Rate,  w ramach usług dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz w roamingu. 
9 W przypadku transferu numeru na inne konto Abonenta, przeniesienia na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy lub rozwiązania Umowy promocyjna opłata 
miesięczna za Pakiet SMS nie jest zwracana. 
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3. Zmiana promocyjnego planu cenowego/taryfy, transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i 
obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanych minut wliczonych w  abonament oraz części Pakietu SMS z danego okresu 
rozliczeniowego oraz z poprzednich okresów rozliczeniowych, a także niewykorzystanych minut z Limitu oraz Pakietu Rozmownego z danego okresu 
rozliczeniowego.  

§ 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. 

 

Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji „Firmowa Karta Rozmowna” określone w niniejszym Regulaminie. 
 ..............................., dnia .................... 2010 r.                                                                   ABONENT  ......................................…………………………….. 
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