
 

Regulamin promocji 

„B EZLIK W RODZINIE PLUSA”  
(„R EGULAMIN”)   

Regulamin promocji „Bezlik w Rodzinie Plusa” ( „Reg ulamin”) 
 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Promocja „Bezlik w Rodzinie Plusa” („Promocja ”) jest organizowana przez Polkomtel S.A.1 („Polkomtel ”) i obejmuje: 

a. osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony przez Polkomtel lub przez Autoryzowanego 
Przedstawiciela Handlowego Plus („Pracownicy ”) oraz, 

b. pracowników tymczasowych wykonujących pracę na rzecz Polkomtel2 nieprzerwanie przez okres minimum 3 miesięcy („Pracownicy 
tymczasowi ”) oraz, 

c. osoby fizyczne zatrudnione przez przedsiębiorców współpracujących z Polkomtel, świadczące usługi na rzecz Polkomtel, w Warszawie 
przy ul. Postępu 3, nieprzerwanie przez okres minimum 3 miesięcy („Pracownicy zewn ętrzni ”), 

które to osoby: 

a. w czasie jej trwania zawrą na piśmie z Polkomtel umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ("Umowa ") oraz 

b. wyrażą zgodę na ustanowienie Polecenia Zapłaty za rachunki telefoniczne wystawiane na podstawie Umowy poprzez podpisanie 
formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu oraz nie zrezygnują z Polecenia Zapłaty przez okres wskazany w § 3 pkt. 
1 

2. Promocja trwa od 01.10.2010. r. do odwołania.  

3. Promocja dostępna jest wyłącznie w Salonach Firmowych Plus, Sklepach Firmowych Plus oraz w Sprzedaży Wysyłkowej sieci Plus. Zasady 
zgłaszania chęci zawarcia Umowy w Promocji przez Pracowników określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.  

4. Abonent może zawrzeć maksymalnie 3 Umowy w ramach Promocji. 

 

 
§ 2 UPRAWNIENIA ABONENTA  

1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji („Abonent  3”) kupuje aparat telefoniczny4 po promocyjnej cenie, określonej w załączniku nr 1 
do Regulaminu. Aparaty telefoniczne nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli 
aparatów telefonicznych uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych punktów sprzedaży (obsługi). 

2. Abonent może wybrać wyłącznie  Bezlik 99, zgodnie z tabelą poniżej („Promocyjny Plan Cenowy ”): 

 

Promocyjny Plan Cenowy  Bezlik 99  

Abonament 99 zł 
Liczba minut w abonamencie 280 
Opłata za minutę połączenia do Abonentów lub Użytkowników 
Polkomtel S.A. oraz do abonentów lub użytkowników 
dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z 
wykorzystaniem sieci tego operatora 

0,29 zł 

Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników 
Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz do abonentów lub 
użytkowników dostawców świadczących usługi 
telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora 

0,29 zł 

Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników 
Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. oraz do 
abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi 
telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora 

0,29 zł 

Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników 
P4 Sp. z o.o. oraz do abonentów lub użytkowników 
dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z 
wykorzystaniem sieci tego operatora 

0,72 zł 

Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników 
Cyfrowego Polsatu S.A. oraz do abonentów lub użytkowników 
dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z 
wykorzystaniem sieci tego operatora 

0,72 zł 

Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników 
CenterNet S.A. oraz do abonentów lub użytkowników 
dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z 
wykorzystaniem sieci tego operatora 

0,80 zł 

Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników 
niewymienionych wyżej operatorów infrastrukturalnych oraz 
do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących 
usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego 
operatora 

0,80 zł 

Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników 
krajowych sieci stacjonarnych 0,29 zł 

Opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS do wszystkich 
krajowych sieci komórkowych 5 0,18 zł 

Opłata za wysłanie jednej wiadomości MMS do wszystkich 
krajowych sieci komórkowych 6 0,40 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, 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 Podstawa prawna: ustawa z dn. 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608)  
3 w myśl Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów. 
4  Polkomtel informuje, że aparat telefoniczny marki Samsung i5700 Galaxy, ma automatycznie ustawioną przez producenta funkcję łączenia się aparatu telefonicznego z Internetem z 
wykorzystaniem transmisji danych, w celu dokonywania aktualizacji i synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu 
cenowego. W przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za pomocą wskazanego wyżej aparatu telefonicznego za granicą w ramach roamingu międzynarodowego, konsekwencją 
automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym cennikiem opłat roamingowych 
właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. Lista partnerów roamingowych Polkomtel dostępna jest na stronie internetowej www.plus.pl. 
5 Wiadomości tekstowe SMS nie mogą być wykorzystywane na usługi wykonywane w roamingu, usługi międzynarodowe, usługi Premium Rate, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i 
informacyjnych. 
6 Wiadomości multimedialne MMS nie mogą być wykorzystywane na usługi wykonywane w roamingu, usługi międzynarodowe, usługi Premium Rate, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i 
informacyjnych. 



 
Zapisy Regulaminu dotyczące opłat za krajowe połączenia głosowe, wiadomości SMS i MMS określonych Regulaminem za minutę połączenia 
do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci Polkomtel S.A., Polskiej Telefonii 
Komórkowej Centertel Sp. z o.o., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A. oraz CenterNet S.A. nie stanowią 
zapewnienia stosowania tych stawek do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem 
tych sieci, którzy rozpoczną działalność w przyszłości.  
Pozycja w Regulaminie dotycząca połączeń do abonentów lub użytkowników niewymienionych wyżej operatorów infrastrukturalnych oraz do 
abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów dotyczy również 
połączeń do abonentów lub użytkowników podmiotów, które rozpoczną prowadzenie działalności jako operatorzy infrastrukturalni w 
przyszłości oraz dostawców, którzy rozpoczną świadczenie usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem sieci tych operatorów w przyszłości. 
Operator infrastrukturalny to przedsiębiorca telekomunikacyjny posiadający własną publiczną ruchomą sieć telefoniczną, z którym Polkomtel 
S.A. ma zawartą umowę o połączenie sieci telekomunikacyjnych lub w stosunku do którego wydana została decyzja Prezesa UKE zastępująca 
tę umowę. Do operatorów infrastrukturalnych zalicza się m.in. Aero2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i Sferia S.A., po połączeniu ruchomej sieci 
telekomunikacyjnej tego operatora z siecią Polkomtel S.A. 

 

 

3. Minuty wliczone w abonament są wymienne na SMS w stosunku 1:1.  1 minuta = 1 SMS. Minuty wliczone w abonament nie są 
wymienne na MMS oraz KB. 

4. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel na 
zasadach określonych w Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla Taryf Syberyjskich, z wyjątkiem usług: „Pakiet na 
Rozmowy”, „Wybrany Numer”, „Tańsze Połączenia”, „Tanie połączenia w Unii Europejskiej”, „Pakiet SMS i MMS w sieci Plus” oraz „Pakiety 
Internetowe”, zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Promocyjny Plan 

Cenowy Bezlik 99  

Taryfa Syberyjska Taryfa 
Syberyjska 90 

       Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 25 zł z VAT (20,49 zł bez VAT). 

 

Rabat  

1. W ramach Promocji oferowany jest rabat pomniejszający o 50% wysokość opłaty abonamentowej odpowiedniej dla promocyjnego planu 
cenowego Bezlik 99 („Rabat ”).  

2. Wysokość Rabatu kształtuje się następująco: 
 

Taryfa 
Miesi ęczna wysoko ść 

Rabatu 
(warto ść brutto) 

Miesi ęczna wysoko ść 
opłaty abonamentowej w 

Okresie Promocyjnym  
(warto ść brutto) 

Bezlik 99 49,50 zł 49,50 zł 

3. Rabat udzielany będzie Abonentowi od dnia aktywacji karty SIM przez kolejne 24 miesiące („Okres Promocyjny” ). Po Okresie Promocyjnym 
Rabat przestaje obowiązywać, a opłata abonamentowa powraca do wysokości odpowiedniej dla promocyjnego planu cenowego Bezlik 99. 

§ 3 Dodatkowe usługi promocyjne 

 

1. Abonent w ramach Promocji, może wybrać BEZPŁATNIE  na nieograniczoną liczbę miesięcy JEDNĄ dodatkową usługę promocyjną zgodnie z 
poniższą specyfikacją: 

a. Promocyjny Pakiet minut do wszystkich sieci (Usługa „Pakiet minut do wszystkich sieci”),  

b. Promocyjny Pakiet minut do własnej sieci (Usługa „Pakiet minut do wszystkich w Plusie”),  

c. Promocyjna Usługa połączeń do 5-ciu wybranych numerów (Usługa „Bezlik do 5-ciu w Plusie”),  

d. Promocyjna Usługa połączeń (Usługa „Bezlik Rozmów”).  

Wybrana Usługa promocyjna zostanie automatycznie aktywowana w momencie aktywacji karty SIM. Abonent nie ma możliwości zmiany raz 
wybranej w chwili zawarcia umowy bezpłatnej usługi promocyjnej. 

 

 Zasady korzystania z darmowych usług promocyjnych  

 
Usługa „Bezlik rozmów”  

1. Po aktywacji dodatkowej Usługi „Bezlik Rozmów” Abonent po uiszczeniu opłaty za pierwsze 60 sekund krajowego połączenia głosowego do 
sieci Plus7, przewidzianej w § 2 pkt. 2 Regulaminu dla Promocyjnego Planu Cenowego z którego Abonent korzysta nie będzie obciążany 
opłatą za dalszą część połączenia, bez względu na czas jego trwania. Kolejne minuty połączenia nie pomniejszają liczby minut wliczonych w 
abonament, liczby minut w Usługach „Pakiet minut do wszystkich w Plusie” oraz „Pakiet minut do wszystkich sieci”.  

2. Abonent w ramach Usługi „Bezlik rozmów”, po pierwszej minucie  krajowego połączenia głosowego zainicjowanego w ramach sieci Plus:  

a) nie jest obciążany należnymi opłatami, lub 

b) następuje zatrzymanie pomniejszania liczby minut wliczonych w abonament, o ile Abonent ma jeszcze do wykorzystania minuty 
wliczone w abonament, lub 

c) następuje zatrzymanie pomniejszania liczby minut w Usługach: „Pakiet minut do wszystkich w Plusie” oraz „Pakiet minut do 
wszystkich sieci”. 

 

                                                 
7 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe: do sieci Plus (w tym na numery Simplus, 36.6, MixPlus), z  wyłączeniem przekazywania połączeń, połączeń na numery Premium Rate, połączeń 
w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych  oraz innych numerów specjalnych, połączeń z numerami specjalnymi w sieci Plus, w szczególności w ramach usługi Numer 
Ulgowy, 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) 



„Pakiet minut do wszystkich sieci”  

1. W ramach „ Pakietu minut do wszystkich sieci” , Abonent otrzymuje w każdym okresie rozliczeniowym dodatkową liczbę minut, , zgodnie z 
poniższą tabelą: 

 
„Pakiet Minut do 
wszystkich sieci” 

Bezlik 99  

Dodatkowa liczba minut 
w ramach Pakietu 

100 

Opłata za korzystanie z Pakietu 0 zł (z VAT) 

Okres przyznawania Pakietu 
Cały okres 
świadczenia 

usług 
 

2. „Pakiet minut do wszystkich sieci” może być wykorzystany przez Abonenta na krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci8 krajowych o 
dowolnej porze każdego dnia tygodnia. 

3. Minuty z „Pakietu minut do wszystkich sieci” wykorzystywane są w pierwszej kolejności przed minutami wliczonymi w abonament. 

4. W przypadku pierwszego, niepełnego okresu rozliczeniowego, liczba minut w „Pakiecie minut do wszystkich sieci” w tym okresie 
rozliczeniowym jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Niewykorzystane minuty z „Pakietu minut 
do wszystkich sieci” z danego okresu rozliczeniowego nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe.  
 

 

 „Pakiet minut do wszystkich w Plusie”  

 
1. W ramach „Pakietu minut do wszystkich w Plusie ” Abonent otrzymuje w każdym okresie rozliczeniowym dodatkową liczbę minut, przy, 

zgodnie z poniższą tabelą: 
 

„Pakiet Minut do 
wszystkich w Plusie” 

Bezlik 99  

Dodatkowa liczba minut 
w ramach Pakietu 

200 

Opłata  za korzystanie z Pakietu 0 zł (z VAT) 

Okres przyznawania Pakietu 
Cały okres 
świadczenia 

usług 
 

2. W trakcie trwania Promocji „Pakiet minut do wszystkich w Plusie”  może być wykorzystany przez Abonenta na krajowe połączenia głosowe do 
sieci Plus9 o dowolnej porze każdego dnia tygodnia. 

3. Minuty z „Pakietu minut do wszystkich w Plusie” wykorzystywane są w pierwszej kolejności przed minutami wliczonymi w abonament. 

4. W przypadku pierwszego, niepełnego okresu rozliczeniowego, liczba minut w „Pakiecie minut do wszystkich w Plusie” w tym okresie 
rozliczeniowym jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Niewykorzystane minuty z Pakietu minut 
do wszystkich w Plusie z danego okresu rozliczeniowego nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe.  

 
Usługa „Bezlik do 5-ciu w Plusie”  

 

1. W ramach Usługi „Bezlik do 5-ciu w Plusie” Abonent ma możliwość zdefiniowania od jednego do maksymalnie pięciu wybranych numerów w 
sieci Plus10, w ramach usługi „Swojaki” z którymi może wykonywać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych w 
dowolnym dniu tygodnia i o każdej porze dnia.  

2. Abonent może zlecić zdefiniowanie wybranego numeru w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie” : 

a) poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w treści: dodajS xxxxxxxxx  (np. dodajS 
601XXXXXX, gdzie 601XXXXXX oznacza kolejne cyfry numeru); 

b) poprzez stronę Plus Online pod adresem www.online.plus.pl 
 

W przypadku aktywacji wybranego numeru w ramach Usługi „Bezlik do 5-ciu w Plusie” poprzez wysłanie wiadomości SMS, o przyjęciu przez 
Polkomtel zlecenia aktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. Wybrany numer w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w 
Plusie” będzie aktywowany od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie przez Polkomtel zlecenia aktywacji.  

3. Abonent w każdym momencie może sprawdzić wybrane numery w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie”: 

a) poprzez wysłanie bezpłatne wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w treści: listaS 

o wybranych numerach  w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie” Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS; 

b) poprzez stronę Plus Online pod adresem www.online.plus.pl 

4. Abonent może zmienić wybrane numery w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie”. Zlecenie zmiany wybranych numerów odbywa się w 
następujący sposób: 

a) poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w treści: zmienS xxxxxxxx yyyyyyyyy  (np. zmienS 
601XXXXXX 601YYYYYY, gdzie 601XXXXXX 601YYYYYY oznacza kolejne cyfry nowych numerów); 

                                                 
8 z wyłączeniem: 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) oraz połączeń z numerami specjalnymi u innych operatorów . 
9 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe: do sieci Plus (w tym na numery Simplus, 36.6, MixPlus), z  wyłączeniem przekazywania połączeń, połączeń na numery Sami Swoi, połączeń na 
numery Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych  oraz innych numerów specjalnych, połączeń z numerami specjalnymi w sieci Plus, w 
szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy, 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). 
10 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 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). 



b) poprzez stronę Plus Online pod adresem www.online.plus.pl 

W przypadku zmiany wybranych numerów w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie” poprzez wysłanie wiadomości SMS, o przyjęciu przez 
Polkomtel zlecenia zmiany Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. Zmiana wybranych numerów w Usłudze „Bezlik do 5-
ciu w Plusie” następuje od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie przez Polkomtel zlecenia zmiany wybranych numerów.  

5. Abonent w każdym momencie może złożyć zlecenie dezaktywacji wybranego numeru w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie”: 

a) poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w treści: kasujS xxxxxxxxx (np. kasujS 
601XXXXXX, gdzie 601XXXXXX oznacza kolejne cyfry numeru); 

b) poprzez stronę Plus Online pod adresem www.online.plus.pl 

W przypadku dezaktywacji wybranego numeru w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie”poprzez wysłanie wiadomości SMS, o przyjęciu przez 
Polkomtel zlecenia dezaktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. Wybrany numer w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w 
Plusie”będzie dezaktywowany od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji.  

6.   Za zdefiniowanie pierwszego wybranego numeru w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie” oraz za każdorazową zmianę listy wybranych 
numerów w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie”  pobierana jest opłata w kwocie 1 zł z VAT. Polkomtel nie odpowiada za błędne zdefiniowanie 
numerów w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie”, gdy błąd ten powstał z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 

§ 4 WARUNKI SPECJALNE 
1. W czasie oznaczonym Umowy Abonent nie może zawiesić świadczenia usług ani przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z 

Umowy. 

2. Abonent nie może w czasie oznaczonym Umowy zmienić wybranego promocyjnego planu cenowego Bezlik 99 na inną taryfę/promocyjny plan 
cenowy. 

3. Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy 
powoduje utratę rabatu na abonament, niewykorzystanych minut wliczonych w abonament, minut z „Pakietu minut do Wszystkich w Plusie” 
oraz minut z „Pakietu minut do wszystkich sieci”  z danego okresu rozliczeniowego oraz z poprzednich okresów rozliczeniowych. Przeniesienie 
przez Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy na innego Abonenta oraz transfer numeru na inne konto tego samego Abonenta 
nie jest traktowane  jako rezygnacja z korzystania z aktywowanej Usługi „Bezlik do 5-ciu”, Usługi „Bezlik Rozmów”, „Pakietu minut do 
Wszystkich sieci” lub „Pakietu minut do Wszystkich w Plusie”. 

 
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. O ile w Umowie nie zostanie uzgodnione inaczej, limit kredytowy dla osób fizycznych zostaje zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia 
usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT. 

2. 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. 

3. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się: 

a. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci POLKOMTEL, to jest w szczególności ruchu, który nie służy 
nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta Simplus/Sami Swoi, bądź którego wyłącznym celem 
jest uzyskiwanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy siecią POLKOMTEL a innymi 
sieciami telekomunikacyjnymi, 

b. nie używać karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń 
telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. „call center”), w szczególności poprzez automatyczną dystrybucję połączeń 
telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i 
informatycznego, 

c. nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub 
zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne), 

4. Polkomtel ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia 
wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze skutkiem 
natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem w przypadku naruszenia przez 
Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w § 5 ust. 3 Regulaminu. 

5. Polkomtel ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umownej w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w § 5 ust. 3 Regulaminu w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM lub 
urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób, co nie wyłącza uprawnienia POLKOMTEL do żądania od Abonenta odszkodowania 
przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez POLKOMTEL przewyższy 
wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

 

Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji „Bezlik”  określone w Regulaminie oraz treść Załącznika nr 1 do Regulaminu.  
..............................., dnia .................... 2010 r.    ABONENT  ........................................................... 
 



 
 
Załącznik nr 1  do Regulaminu  Promocji  „Bezlik ” 
 
 
Ceny detaliczne aparatów telefonicznych aktualne na dzień 01.10.2010 r 
 

Lp. Model aparatu telefonicznego**   

Cena w zł z VAT aparatów tel. 
oferowanych na warunkach ogólnych  

    Bezlik 

    99 

    na 24 mc   

1 BlackBerry Curve 8520 119 1539 

2 emporia Elegance 1 719 

3 emporiaTALK 1 399 

4 HTC HD 2 -  3429 

5 HTC Mini HD 799 2519 

6 HTC Smart 1 1259 

7 HTC Touch2 199 1539 

8 Huawei ETS 8120  1  249 

9 iPhone 3GS 16GB - 3939 

10 iPhone 3GS 32GB - 5149 

11 iPhone 4GS 16GB - 5999 

12 LG GD510 Eco Solar 1 699 

13 LG GM360 Bali 1 999 

14 LG KP-500 Cookie 1 599 

15 LG New Chocolate BL20 1 799 

16 LG Pakiet LG KP-500 + LG GB102 2 639 

17 LG Swift 1  639 

18 Nokia 2220 1 259 

19 Nokia 2330 1 339 

20 Nokia 2700 1 399 

21 Nokia 2710 1 599 

22 Nokia 2720 1 399 

23 Nokia 5130 1 499 

24 Nokia 5228 1 699 

25 Nokia 5230 1 829 

26 Nokia 6303 1 599 

27 Nokia 6303i 1 699 

28 Nokia 6730 1 1039 

29 Nokia 7230 1 589 

30 NOKIA C6 99 1529 

31 Nokia E52 1 1399 

32 Nokia E66 1 1469 

33 Nokia E72 349 1879 

34 Nokia N97 mini 599 2989 

35 NOKIA X2 1 599 

36 Nokia X3 1 619 

37 Samsung B2100 1 549 

38 Samsung Delphi B3410 1 629 

39 Samsung Delphi B3410 z kart ą 1 719 



40 Samsung i5700 Galaxy 1 1539 

41 Samsung i5800 Apollo 1  979 

42 

Samsung i5700 Galaxy * (tylko w 
promocji Serfuj w Taryfach 

Syberyjskich) 99 1539 

43 Samsung i8000 Omnia II 449 2109 

44 Samsung I9000 Galaxy S 699  2559 

45 Samsung Monte S5620  1 899 

46 Samsung Omnia Lite B7300 99 1599 

47 Samsung S3550 Shark 1 549 

48 Samsung S3600  1 499 

49 Samsung S5200  1 599 

50 Samsung S5230 Avila +GPS 1 699 

51 Samsung S5230 Avila Czarna 1 649 

52 Samsung S5350 1 549 

53 Samsung S5510  1 639 

54 Samsung Ultra Style S7350i 1 999 

55 Samsung Wave 499 1909 

56 Sony Ericsson Aino 349 1689 

57 Sony Ericsson Hazel 1 919 

58 Sony Ericsson W595 1 829 

59 Sony Ericsson W715 1 869 

60 Sony Ericsson Zylo 1 599 

61 Sony Ericsson U10 Aino 249  1879 

62 ZTE S302 1 249 

 

 
 
* Cena telefony Samsung i5700 dostępnego w oddzielnej promocji „Serfuj w Taryfach Syberyjskich.” 
** Polkomtel zwraca uwag ę, iż niektóre aparaty telefoniczne zwieraj ą aplikacje  które mogą: 

• uruchamiać automatyczny transfer danych poprzez funkcje łączenia się aparatu telefonicznego z Internetem z wykorzystaniem transmisji danych, 
• inicjować połączenia o podwyższonej opłacie.  
• w sposób automatyczny przesyłać do producentów tych aparatów dane osobowe Abonenta, 
• powodować przesyłanie do Abonenta informacji handlowych drogą elektroniczną. 
• przekazywać do osób trzecich zgody Abonentów na przetwarzanie danych osobowych i  otrzymywanie informacji handlowej  drogą elektroniczną.  

   -  Wyłącznie odpowiedzialnym  za zamierzone skutki działania aplikacji,  o których mowa powyżej jest producent  takiego aparatu telefonicznego,  
W nawiązaniu do powyższego Polkomtel zach ęca do szczegółowego zapoznania się z treścią Instrukcji obsługi nabywanego w promocji  aparatu telefonicznego , a w szczególności z  
warunkami korzystania oraz  regulaminami serwisów internetowych producentów telefonów 
 



 
 
Załącznik nr 2  do Regulaminu Promocji „Bezlik w Rodzinie Plusa ” 
Zasady zgłaszania chęci zawarcia Umowy  w ramach Promocji 
 

I. SALONY I SKLEPY FIRMOWE SIECI PLUS  
 
A. Pracownicy Polkomtel, Pracownicy tymczasowi oraz  Pracownicy zewn ętrzni   
  

1. Pracownicy Polkomtel, Pracownicy tymczasowi oraz Pracownicy zewnętrzni chcący zawrzeć Umowę w ramach Promocji powinni udać się do 
najbliższego Salonu Firmowego Plus lub Sklepu Firmowego Plus. 

2. Przed podpisaniem Umowy Pracownicy Polkomtel przedstawiają sprzedawcy następujące dokumenty: 

a. Identyfikator służbowy, 

b. Dowód osobisty. 

3. Przy podpisywaniu Umowy Pracownicy Polkomtel, Pracownicy tymczasowi oraz Pracownicy zewnętrzni wypełniają i podpisują formularz 
zgody na ustanowienie polecenia zapłaty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Promocji. 

4. Pracownicy tymczasowi wypełniają i podpisują treść oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu Promocji, a 
Pracownicy zewnętrzni Załącznik nr 6. 

 
B. Pracownicy Autoryzowanego Przedstawiciela Handlo wego Plus  
 

1. Pracownicy Autoryzowanego Przedstawiciela Handlowego Plus, chcący zawrzeć Umowę w ramach Promocji powinni udać się do najbliższego 
Salonu Firmowego Plus lub Sklepu Firmowego Plus. 

2. Przed podpisaniem Umowy Pracownicy Autoryzowanego Przedstawiciela Handlowego Plus przedstawiają sprzedawcy następujące 
dokumenty: 

a. Dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem, 

b. Zaświadczenie o zatrudnieniu - zaświadczenie o zatrudnieniu nie może być starsze niż 30 dni, w przypadku osób 
zatrudnionych na czas nieokreślony, lub nie może być starsze niż 7 dni, w przypadku osób zatrudnionych na czas określony. 

3. Przy podpisywaniu Umowy pracownicy Autoryzowanego Przedstawiciela Handlowego Plus wypełniają formularz zgody na ustanowienie 
polecenia zapłaty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Promocji. 

 

II. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA  
 
A. Pracownicy Polkomtel, Pracownicy tymczasowi i Pr acownicy zewn ętrzni  
 

1. Pracownicy Polkomtel, Pracownicy tymczasowi oraz Pracownicy zewnętrzni, chcący zawrzeć Umowę w ramach Promocji powinni wysłać 
wyłącznie ze słu żbowej poczty e-mail  wiadomość na adres Sprzeda ż Wysyłkowa  z następującymi załącznikami: 

a. kompletnie wypełnionym formularzem zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu Promocji, 

b. kompletnie wypełnionym formularzem zgody na ustanowienie polecenia zapłaty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu 
Promocji (bez podpisu). 

2. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać słowo ZAMAWIAM . 

3. Pracownicy tymczasowi dołączają w treści wiadomości e-mail poniższe oświadczenie:  
Niniejszym o świadczam, że jako pracownik tymczasowy wykonuj ę pracę na rzecz Polkomtel S.A. nieprzerwanie przez okres 
minimum 3 miesi ęcy. 

4. Pracownicy zewnętrzni dołączają w treści wiadomości e-mail poniższe oświadczenie:  
Niniejszym o świadczam, że jako pracownik zatrudniony przez przedsi ębiorc ę współpracuj ącego z Polkomtel S.A. świadcz ę usługi na 
rzecz Polkomtel S.A. w jej siedzibie nieprzerwanie przez okres minimum 3 miesi ęcy. 

5. Podpisanie wypełnionego formularza zgody na ustanowienie polecenia zapłaty następuje w momencie podpisywania Umowy, w obecności 
kuriera. Przy podpisywaniu Umowy należy okazać Dowód osobisty. 

 
B. Pracownicy Autoryzowanego Przedstawiciela Handlo wego Plus  
 

1. Pracownicy Autoryzowanego Przedstawiciela Handlowego Plus, chcący zawrzeć Umowę w ramach Promocji powinni wysłać wiadomość e-
mail na adres sprzedaz.wysylkowa@polkomtel.com.pl  z poniżej wymienionymi załącznikami:  

a. kompletnie wypełnionym formularzem zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu Promocji, 

b. kompletnie wypełnionym formularzem zgody na ustanowienie polecenia zapłaty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu 
Promocji (bez podpisu), 

2. W temacie wiadomości, o których mowa powyżej należy wpisać słowo ZAMAWIAM . 

3. Podpisanie wypełnionego formularza zgody na ustanowienie polecenia zapłaty następuje w momencie podpisywania Umowy, w obecności 
kuriera. Przy podpisywaniu Umowy należy okazać Dowód osobisty. 

 

 



Załącznik nr 3  do Regulaminu Promocji „Bezlik w Rodzinie Plusa ”  
 

Zgoda na obci ążanie rachunku 
Niniejszym wyrażam zgodę 
Nazwa i adres wierzyciela Identyfikator wierzyciela (NIP) 

POLKOMTEL S.A.  
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA  5 2 7 1 0 3 7 7 2 7 
na obciążenia wskazanego poniżej rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi ze  zobowiązań  
umownych, zgodnie z wystawionymi fakturami.  

Nazwa i adres abonenta (adres zameldowania lub 
prowadzonej działalności gospodarczej) 

Nazwa i adres posiadacza  rachunku bankowego  
(adres zameldowania lub prowadzonej działalności 
gospodarczej) 

  

Numer rachunku bankowego  

 
 

 _     _     _     _     _     _     

  
        

          Osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej *                                  Pozostali dłużnicy* 
  
Identyfikator płatności **         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Numer telefonu           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku na obciążanie  mojego rachunku bankowego 
w drodze polecenia zapłaty kwotami wynikającymi ze zobowiązań umownych wobec ww. wierzyciela, zgodnie z wystawianymi 
fakturami. Cofnięcie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przez Polkomtel S.A. moich danych osobowych i numeru rachunku bankowego w celu realizacji płatności. 

 Podpis abonenta: 

Miejsce i data 
Egzemplarz dla wierzyciela. 
 

Podpis  posiadacza rachunku bankowego: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zgoda na obci ążanie rachunku 
Niniejszym wyrażam zgodę 

Nazwa i adres wierzyciela Identyfikator wierzyciela (NIP) 

POLKOMTEL S.A.  
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA  5 2 7 1 0 3 7 7 2 7 

na obciążenia wskazanego poniżej rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi ze  zobowiązań  
umownych, zgodnie z wystawianymi fakturami. 

Nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego  (adres zameldowania lub prowadzonej działalności 
gospodarczej) 
 

Numer rachunku bankowego  

  _     5     _     _     _     _     
         
        

          Osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej *                                  Pozostali dłużnicy * 
 
Identyfikator płatności **         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku na obciążanie mojego rachunku bankowego w 
drodze  polecenia zapłaty kwotami wynikającymi ze zobowiązań umownych wobec ww wierzyciela, zgodnie z wystawianymi 
fakturami.  

 
 
 
 

 

Miejsce i data 
Egzemplarz dla banku. 
 

 Podpis  posiadacza rachunku bankowego wraz z pieczątką 
firmową, zgodny z kartą wzorów złożoną w banku 

*Prosimy zaznaczyć właściwy status. 
**Jeśli nie znasz identyfikatora płatności zostaw puste pole  a my wypełnimy je za Ciebie. 

 

 

  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 4  do Regulaminu Promocji „Bezlik w Rodzinie Plusa ” 
 

Formularz zamówienia  
w ramach promocji „RODZINA PLUSA”  

 
 
...............................................    ................................................................. 

IMIĘ      NAZWISKO 
 
................................................   ………………………………………………. 
       NR PESEL      PRACODAWCA 
 
………………………………….   ………………………………………………. 
NR DOWODU OSOBISTEGO   NAZWA I NR DRUGIEGO DOKUMENTU 
        ZE ZDJĘCIEM 
…………………………………. 
IMIONA RODZICÓW 
 
ADRES ZAMELDOWANIA: 
 
Ul./Al./Os./Pl. ......................................................... ……….. nr domu: .......... nr mieszk. ........ 

Kod poczt. ….....-............... Miasto ......................................……. Gmina .............................................. 

Województwo ........................................... 

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

 
Ul./Al./Os./Pl. ......................................................... ……….. nr domu: .......... nr mieszk. ........ 

Kod poczt. ….....-............... Miasto ......................................……. Gmina .............................................. 

Województwo ........................................... 

Telefon kontaktowy .............................................. 

forma rachunku - papierowa/ elektroniczna 
 
 
Oświadczam, że chcę zawrzeć z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach promocji „Rodzina Plusa”.  
Wybieram model aparatu telefonicznego ...................................... .  
Proszę o przesłanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z Regulaminem Promocji oraz aparatu telefonicznego na podany adres. 

Adres Dostawy  
 
 
Ul./Al./Os./Pl. ......................................................... ……….. nr domu: .......... nr mieszk. ........ 

Kod poczt. ….....-............... Miasto ......................................……. Gmina .............................................. 

Województwo ........................................... 

• Wyrażam zgodę na  
a. udostępnienie przez Polkomtel S.A. (operatora sieci Plus) moich danych osobowych dla Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel sp. z o.o. 
(operator sieci Orange), Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. (operatora sieci Era) i P4 sp. z o.o. (operatora sieci Play) w celu uzyskania 
informacji o fakcie ewentualnego zaprzestania regulowania płatności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych wobec wspomnianych 
operatorów lub o fakcie zgłoszenia utraty dokumentów potwierdzających tożsamość. 
b. udostępnienie Polkomtel S.A. przez Polską Telefonię Komórkową Centertel sp. z o.o., Polską Telefonię Cyfrową sp. z o.o. i P4 sp. z o.o. 
informacji o których mowa w punkcie a. 
• Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych upoważniam Polkomtel S.A. do 

wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby, w tym również dotyczących 
zobowiązań powstałych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy 

• Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych m.in. o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach oraz 
innych informacji handlowych również drogą elektroniczną. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania umowy o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych 

• Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych m.in. o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach przy 
użyciu Automatycznych Systemów Informacji Głosowej 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych. Dane będą przetwarzane w 
okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

• Wyrażam zgodę na zamieszczenie rozszerzonych do pełnego adresu danych teleadresowych abonenta w prowadzonym przez Polkomtel 
S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 16 lipca 2004r.- Prawo 
telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 z późn. Zm.), publicznie dostępnym spisie abonentów, wydawanym w formie książkowej lub 
elektronicznej oraz udostępnianym za pośrednictwem służb informacyjnych Polkomtel S.A. 

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Polkomtel S.A. rozszerzonych do pełnego adresu danych teleadresowych abonenta innym 
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 16 lipca 2004r.- Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 z późn. 
Zm), w celu świadczenia przez tych przedsiębiorców telekomunikacyjnych usługi Spisu Abonentów dostępnego w formie papierowej lub 
elektronicznej oraz w celu świadczenia przez tych przedsiębiorców usługi Ogólnokrajowej Informacji o Numerach Telefonicznych (w tym m.in. 
usługi biura numerów) 
 
 
 
 .........................................      .............................................. 
  Podpis                Data 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 5  do Regulaminu Promocji „Bezlik w Rodzinie Plusa” 
 
Oświadczenie Pracownika Tymczasowego 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Ja ni żej podpisany/-na o świadczam, że jako pracownik tymczasowy wykonuj ę pracę na rzecz Polkomtel S.A. 

nieprzerwanie przez okres minimum 3 miesi ęcy. 

 
 
 
………………………………………….. 
         nr dowodu to żsamo ści 

 

…………………………………….........        ..……………………………. 

           miejscowo ść, data          podpis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 6  do Regulaminu Promocji „Bezlik w Rodzinie Plusa” 
 
Oświadczenie Pracownika zewn ętrznego  
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Ja ni żej podpisany/-na o świadczam, że jako pracownik zatrudniony przez przedsi ębiorc ę współpracuj ącego z 

Polkomtel S.A. świadcz ę usługi na rzecz Polkomtel S.A. w jej siedzibie nie przerwanie przez okres minimum 3 

miesi ęcy. 

 
 
 
………………………………………….. 
         nr dowodu to żsamo ści 

 

…………………………………….........        ..……………………………. 

           miejscowo ść, data          podpis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


