
Regulamin Akcji 14 Urodziny Plusa  

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa ogólne warunki uczestnictwa w „Akcji 14 Urodziny 
Plusa” („Akcja”). 

2. Organizatorem Akcji jest Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 3, 02-676 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000020908, kapitał zakładowy 2.050.000.000 zł (w pełni 
wpłacony), NIP 527-10-37-727, Regon 011307968 („Organizator”).  

3. Akcja trwa od dnia 1 października 2010 roku, od godziny 00:00, do dnia 31 października 2010 
roku, do godziny 24:00. 

4. Informacje o Akcji będą udostępniane na www.plus.pl oraz w materiałach promocyjnych 
dotyczących Akcji, podanych przez Organizatora. 

5. Przystępując do Akcji, Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, 
które uprawniają go do udziału w Akcji.  

6. Uczestnictwo w Akcji ma charakter dobrowolny. 

 

§ 2 Uczestnictwo w Akcji  

1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 – 3 poniżej, uczestnikiem Akcji może być pełnoletnia osoba fizyczna, 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamieszkała lub 
posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca Abonentem

1
, 

Użytkownikiem MixPlus
2
 lub Abonentem MixPlus

3
, Użytkownikiem 36.6

4
 lub Abonentem 36.6

5
, 

Użytkownikiem Simplus/Sami Swoi
6
 lub Abonentem Simplus/Sami Swoi

7
 („Uczestnik”).  

2. Z Akcji  mogą skorzystać Użytkownicy 36.6 lub Abonenci 36.6, Użytkownicy Simplus/SamiSwoi 
lub Abonenci Simplus/Sami Swoi, których staż, tj. okres korzystania z aktualnie posiadanej oferty  
(np. Plus, 36.6, Simplus, Sami Swoi, MixPlus)

8
 („Staż”) na dzień 1 października 2010 roku wynosi 

minimum 31 pełnych dni.  

3. Osoby określone w pkt 1 nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć 
udział w Akcji pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w 
Akcji. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

   

§ 3 Opis Akcji 

1. W ramach Akcji każdy Uczestnik spełniający warunki określone w § 2, który w czasie trwania Akcji 
w jednym z Salonów Firmowych lub w punktach sprzedaży Plus wyrazi chęć skorzystania z Akcji, 
może złożyć dyspozycję aktywacji jednego z trzech opisanych w § 4 pakietów urodzinowych: 
pakietu minut („Pakiet minut”), pakietu SMS („Pakiet SMS”) lub pakietu utworów z Muzodajnia.pl 
(„Pakiet muzyczny”). 

2. Dodatkowo każdy Uczestnik będący jednocześnie uczestnikiem Programu 5 Plus
9
, który złożył 

dyspozycję aktywacji jednego z pakietów, po zakończeniu Akcji w ciągu 14 dni roboczych otrzyma 
na swoje konto dodatkowo 100 punków podstawowych w Programie 5 Plus. 

                                                        

1
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów  

2
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników MixPlus 

3
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów MixPlus 

4
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników 36.6 

5
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów 36.6 

6
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników 

7
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi 

8
 Zmiana oferty przerywa okres stażu uwzględniany w ramach Akcji i powoduje rozpoczęcie jego biegu na nowo 

9
 W rozumieniu Regulaminu Programu 5 Plus 



 

§ 4 Pakiety  

1. Wielkość pakietów uzależniona jest od posiadanego Stażu:   

a) Staż 0-1 roku - czyli od 0 do 12 pełnych miesięcy okresu korzystania z aktualnie posiadanej 
oferty,   

b) Staż <1-5 lat - czyli od 12 miesięcy i 1 dnia do 60 pełnych miesięcy okresu korzystania z 
aktualnie posiadanej oferty,  

c) Staż <5-10 lat - czyli od 60 miesięcy i 1 dnia do 120 pełnych miesięcy okresu korzystania z 
aktualnie posiadanej oferty,  

d) Staż <10-14 lat - czyli od 120 miesięcy i 1 dnia do 168 pełnych miesięcy okresu korzystania z 
aktualnie posiadanej oferty.  

2. W zależności od Stażu, w ramach Akcji Organizator przewidział następujące pakiety: 

Pakiety minut: 

a) Pakiet 30 minut na połączenia do Plusa przeznaczony dla Uczestników ze Stażem 0-1 roku,  

b) Pakiet 60 minut na połączenia do Plusa przeznaczony dla Uczestników ze Stażem <1-5 lat, 

c) Pakiet 100 minut na połączenia do Plusa przeznaczony dla Uczestników ze Stażem Staż <5-
10 lat, 

d) Pakiet 250 minut na połączenia do Plusa przeznaczony dla Uczestników ze Stażem Staż <10-
14 lat. 

Pakiety SMS: 

e) Pakiet 50 SMS do Plusa przeznaczony dla Uczestników ze Stażem 0-1 roku, 

f) Pakiet 100 SMS do Plusa przeznaczony dla Uczestników ze Stażem <1-5 lat, 

g) Pakiet 150 SMS do Plusa przeznaczony dla Uczestników ze Stażem Staż <5-10 lat, 

h) Pakiet 500 SMS do Plusa przeznaczony dla Uczestników ze Stażem Staż <10-14 lat. 

Pakiet muzyczny: 

i) Muzodajnia 30 - unikalny kod przeznaczony dla Uczestników ze Stażem 0-1 roku 
uprawniający do pobrania z serwisu Muzodania.pl 30 utworów muzycznych zgodnie z § 9, 

j) Muzodajnia 60 - unikalny kod przeznaczony dla Uczestników ze Stażem <1-5 lat uprawniający 
do pobrania z serwisu Muzodania.pl 60 utworów muzycznych zgodnie z § 9, 

k) Muzodajnia 100 - unikalny kod przeznaczony dla Uczestników ze Stażem Staż <5-10 lat 
uprawniający do pobrania z serwisu Muzodania.pl 100 utworów muzycznych zgodnie z § 9, 

l) Muzodajnia 250 - unikalny kod przeznaczony dla Uczestników ze Stażem Staż <10-14 lat 
uprawniający do pobrania z serwisu Muzodania.pl 250 utworów muzycznych zgodnie z § 9. 

 

§ 5 Zasady aktywacji i korzystania z Pakietów minut i Pakietów SMS 

1. Pakiety minut i Pakiety SMS przyznawane i rozliczane są zgodnie z poniższym: 

a) dla Uczestników będącymi Abonentami
1
: 

i. Pakiet minut/Pakiet SMS zostanie aktywowany najwcześniej z pierwszym pełnym 
okresem rozliczeniowym, nie później jednak niż z drugim okresem rozliczeniowym 
następującym po dniu złożenia przez Uczestnika dyspozycji jego aktywacji zgodnie z § 3 
pkt 1, 

ii. Pakiet minut można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe do sieci Plus
10

,  

                                                        

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 



iii. Pakiet SMS można wykorzystać na krajowe wiadomości SMS do sieci Plus
11

, 

iv. Pakiet minut/Pakiet SMS zostaje przydzielony na 1 pełny okres rozliczeniowy, 

v. na jednym numerze telefonu
12

 Pakiet Minut/Pakiet SMS może być aktywowany tylko 
jeden raz,  

vi. Pakiet minut/Pakiet SMS może być wykorzystany tylko dla numeru telefonu, na którym 
został aktywowany, 

vii. Pakiet minut/Pakiet SMS wykorzystywany jest po wykorzystaniu minut/SMS wliczonych w 
opłatę abonamentową oraz po wykorzystaniu minut/SMS wynikających z dodatkowych 
pakietów przyznanych dla danego numeru telefonu,  

viii. po upływie okresu, na jaki Pakiet minut/Pakiet SMS został aktywowany następuje 
automatyczna jego dezaktywacja, 

ix. wartość Pakietu minut/Pakiet SMS niewykorzystana w danym okresie rozliczeniowym 
przepada i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie, 

x. zmiana taryfy/promocyjnego planu cenowego, dezaktywacja, transfer numeru 
telefonicznego na inne konto Uczestnika oraz przeniesienie na inny podmiot praw i 
obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, powoduje 
wyłączenie Pakietu minut/Pakiet SMS oraz utratę niewykorzystanej wartości Pakietu 
minut/Pakiet SMS z danego okresu rozliczeniowego. 

b) dla Uczestników będących Użytkownikami Simplus/Sami Swoi
6
 lub Abonentami Simplus/Sami 

Swoi
7
, Użytkownikami 36.6

4
 lub Abonentami 36.6

5
, Użytkownikami MixPlus

2
 lub Abonentami 

MixPlus
3
: 

xi. Pakiet minut/Pakiet SMS zostanie aktywowany w ciągu 14 dni od dnia złożenia dyspozycji 
jego aktywacji zgodnie z § 3 pkt 1,  

xii. Organizator powiadomi Uczestnika, wysyłając wiadomość SMS, o terminie aktywacji 
Pakietu minut/Pakiet SMS. Datą aktywacji Pakietu minut/Pakiet SMS jest dzień i godzina, 
w której Organizator wysłał do Uczestnika wiadomość SMS z informacją o aktywacji 
Pakietu minut/Pakiet SMS. Moment wysłania wiadomości SMS z dokładnością do minuty 
wysyłki można sprawdzić w szczegółach wiadomości SMS informującej o aktywacji 
Pakietu minut/Pakietu SMS,  

xiii. Pakiet minut można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe do sieci Plus
13

,
14

 i do 
Użytkowników lub Abonentów 36i6,  

xiv. Pakiet SMS można wykorzystać na krajowe wiadomości SMS do sieci Plus,
15

 

xv. na jednym numerze telefonu Pakiet minut/Pakiet SMS może być aktywowany tylko jeden 
raz,  

xvi. Pakiet minut/Pakiet SMS może być wykorzystany tylko dla numeru telefonu, na którym 
został aktywowany, 

xvii. Pakiet minut/Pakiet SMS może być wykorzystany tylko w ciągu 720 godzin od momentu 
jego aktywacji zgodnie z ppkt xii powyżej („Okres ważności”)., 

xviii. Pakiet minut/Pakiet SMS może zostać przyznany i wykorzystany tylko, gdy konto 
Uczestnika znajduje się w okresie ważności dla usług wychodzących.

 
 

                                                                                                                                                                             

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) 
11

 Z wyłączeniem: usług Premium Rate, SMS wykonywanych w roamingu międzynarodowym 
12

 Numer telefonu w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Organizatorem 
13

 Z wyłączeniem: połączeń z numerami Sami Swoi, 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) 
14

 W przypadku pakietu 60 minut. dodatkowo z wyłączeniem połączeń z numerami Sami Swoi 

15
 Z wyłączeniem: usług Premium Rate, SMS wykonywanych w roamingu międzynarodowym 



xix. po upływie Okresu ważności niewykorzystane minuty/SMS w ramach Pakietu 
minut/Pakiet SMS przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 

 
§ 6 Zasady korzystania z Pakietu Muzycznego  

1. Warunkiem wykorzystania Pakietu muzycznego jest założenie przez Uczestnika do dnia 31 
grudnia 2010 roku konta na stronie internetowej portalu <www.plus.pl> („Konto” lub „Konto w 
SSO”

16
) oraz zarejestrowanie się na stronie internetowej www.muzodajnia.pl (zwanej dalej 

„Serwisem” lub „Usługą”), zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej 
Serwisu oraz w procesie rejestracji, a następnie wpisanie otrzymanego od Organizatora za 
pomocą wiadomości SMS unikalnego kodu, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. i) – l) (dalej „Kod”) w 
odpowiednie pole na stronie Serwisu. 

2. Aktywacja Pakietu muzycznego o liczbie utworów wskazanej w § 4 pkt 2 lit. i) - l) nastąpi w 
momencie wpisania Kodu na stronie internetowej Serwisu w okresie ważności Kodu.  

3. Pakiet muzyczny musi być wykorzystany przez Uczestnika w ciągu 30 dni od daty aktywacji. 

4. Jeden Uczestnik ma prawo do wykorzystania jednego Kodu w Serwisie. 

5. Z chwilą aktywacji Pakietu muzycznego Uczestnik uzyskuje licencję, w ramach której może 
pobrać i korzystać z puli pobranych Utworów w ramach użytku osobistego

17
. 

6. Pobieranie utworów może się odbywać w dwojaki sposób: 

a) poprzez internetową stronę Usługi. Uczestnik po zalogowaniu się na Koncie wybiera spośród 
listy Utworów dostępnej w Katalogu Utworów interesujący go Utwór, po czym decyduje czy 
chce pobrać plik muzyczny na swój telefon komórkowy czy komputer osobisty. W pierwszym 
przypadku na telefon komórkowy Uczestnika wysyłana jest wiadomość WAP Push 
zawierająca odnośnik (link) do pliku muzycznego zawierającego wybrany Utwór. Po 
zaakceptowaniu połączenia wybrane Utwory są pobierane na telefon. W drugim przypadku 
Utwory są pobierane i zapisywane w wybranym przez Użytkownika katalogu jego komputera 
osobistego, 

b) bezpośrednio na telefon komórkowy poprzez stronę <wap.plus.pl> (zakładka Muzyka, sekcja 
Muzodajnia). Uczestnik po wejściu za pośrednictwem swojego telefonu na stronę WAP 
wybiera spośród listy Utworów dostępnej w Katalogu Utworów interesujący go Utwór, a 
następnie zatwierdza rozpoczęcie pobierania. Pobierane Utwory są zapisywane na nośniku 
pamięci telefonu komórkowego Uczestnika. 

7. W przypadku pobierania plików muzycznych na telefon komórkowy Organizator nie pobiera 
dodatkowej opłaty za transmisję danych

18
, z wyjątkiem komutowanej transmisji danych.

19
 

8. Informacje na temat liczby Utworów, które Uczestnik ma prawo pobrać są aktualizowane na 
bieżąco w systemie obsługującym Usługę i są dostępne na Koncie Uczestnika. 

9. Warunkiem możliwości pobierania w Usłudze plików muzycznych zawierających Utwory na telefon 
komórkowy jest posiadanie przez  Uczestnika aparatu telefonicznego, który posiada funkcję 
pobierania i odtwarzania plików muzycznych w co najmniej jednym z formatów: WMA, MP3, AAC-
LC, MP4 (inaczej AAC+, HE-AAC lub eAAC) o wielkości co najmniej 3MB oraz odpowiedniej ilości 
wolnej pamięci dla przechowywania Utworów w urządzeniu. W przeciwnym wypadku możliwe 
będzie wyłącznie pobieranie plików muzycznych na komputer osobisty Uczestnika. Lista telefonów 
znajduje się na stronie www.muzodajnia.pl. 

10. Uczestnik, który zamierza pobierać pliki muzyczne na swój telefon komórkowy zobowiązany jest 
przed aktywacją Usługi sprawdzić czy jego telefon spełnia powyższe wymagania. Lista telefonów 
wyposażonych standardowo w ww. funkcje znajduje się na stronie internetowej Serwisu. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

                                                        

16
 W rozumieniu Regulaminu korzystania z serwisów internetowych Polkomtel S.A. w domenach: <plus.pl>, <simplus.pl>, 

<plusgsm.pl>, <polkomtel.pl>, <polkomtel.com.pl>, <plus.pl> 
17

 Użytek osobisty rozumiany zgodnie z art. 23 ustawy z dn. 4. lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 
2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) 
18

 Nie dotyczy wykorzystania usługi transmisji danych za granicą w roamingu. W takim przypadku zostaną naliczone dodatkowe 
opłaty w wysokości wskazanej we właściwym cenniku usług telekomunikacyjnych Polkomtel S.A. 
19

 W takim przypadku opłata naliczana zgodnie z właściwymi cennikami usług telekomunikacyjnych świadczonych przez 
Polkomtel S.A. 

http://www.muzodajnia.pl/


1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów, Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników MixPlus lub 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów 
MixPlus, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla 
Użytkowników 36.6 lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. 
dla Abonentów 36.6, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. 
dla Użytkowników lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. 
dla Abonentów Simplus/SamiSwoi. 

2.  Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 
jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.  

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Organizatora 
www.plus.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu (w tym w 
zakresie Pakietów urodzinowych) za uprzednim powiadomieniem Uczestników o tym fakcie na 
stronie internetowej www.plus.pl, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw 
nabytych przez Uczestników w toku Akcji.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Akcji bądź przedłużenia czasu 
jego trwania bez podawania przyczyn, za uprzednim powiadomieniem Uczestników o tym fakcie 
na stronie internetowej www.plus.pl. 

6. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540). 

 

 

 

http://www.plus.pl/

