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Regulamin Promocji "Zmie ń taryf ę na Ważną – 01/2010" („Regulamin”) 
 
1. Promocja "Zmień taryfę na Ważną – 01/2010" ("Promocja ") jest organizowana przez Polkomtel S.A.1 i skierowana jest do wszystkich Abonentów2 

("Abonenci ").  

2. Promocja trwa od  08.02.2010 r. do odwołania.  
3. W ramach Promocji Abonentom oferowana jest możliwość zmiany obecnie wykorzystywanej taryfy/planu cenowego3 na jeden z Promocyjnych 

Planów Cenowych opisanych w Promocji "Ważny Telefon – 01/2010" z abonamentem o wartości równej lub wyższej od obecnie posiadanego 
abonamentu/pakietu kwotowego. Regulamin Promocji "Ważny Telefon – 01/2010” stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

4. Abonent może zlecić zmianę obecnie wykorzystywanej taryfy na jeden z Promocyjnych Planów Cenowych w Promocji "Ważny Telefon – 01/2010” 
poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi klienta E-BOK lub wysyłając bezpłatną wiadomość SMS o treści: "ZT pluskod5 ważnaXYZ" na numer 2601 
(gdzie XYZ oznacza wysokość abonamentu w wybranym Promocyjnym Planie Cenowym w Promocji "Ważny Telefon – 01/2010"). Dokonanie przez 
Abonenta zmiany obecnie wykorzystywanej taryfy na jeden z Promocyjnych Planów Cenowych w Promocji "Ważny Telefon – 01/2010" stanowi 
potwierdzenie zapoznania się z zasadami naliczania opłat w wybranym Promocyjnym Planie Cenowym w Promocji "Ważny Telefon – 01/2010” 
zgodnie z Regulaminem Promocji "Ważny Telefon – 01/2010" . 

5. Zmiana obecnie wykorzystywanej taryfy na jeden z Promocyjnych Planów Cenowych w Promocji "Ważny Telefon – 01/2010" nie podlega opłacie za 
zmianę taryfy.  

6. Z dniem zmiany taryfy/planu cenowego na jeden z Promocyjnych Planów Cenowych w Promocji „Ważny Telefon – 01/2010” Abonent traci prawo do 
warunków promocyjnych4, które przysługiwały mu przed zmianą taryfy /planu cenowego na rzecz warunków promocyjnych określonych w 
Regulaminie Promocji „Ważny Telefon – 01/2010". 

7. Zmiana obecnie wykorzystywanej taryfy/planu cenowego na jeden z Promocyjnych Planów Cenowych w Promocji „Ważny Telefon 01/2010” jest 
możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego.  

8. Polkomtel S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianie Regulaminu podane będą do wiadomości na stronie 
internetowej www.plus.pl  ze stosownym wyprzedzeniem.  

9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 
Polkomtel S.A. dla Abonentów.  

 

                                                 
1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000020908, kapitał zakładowy 2.050.000.000 zł (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, 
REGON 011307968. 
2 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Abonentów 
3 Promocja nie obejmuje planów cenowych oferowanych w ramach Umowy Minutowej  
4 np. rabatów, bonifikat, promocyjnych planów cenowych, pakietów minut, pakietów kwotowych itp., wynikających  z regulaminu promocji, w ramach której została zawarta umowa o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych, z zawartej umowy w ramach Programu Wymiany Aparatów  albo z innych ofert specjalnych. 


