
Regulamin Promocji „Plusikowe w Simplusie” („Regulamin”)

Opis Promocji:

1. Promocja „Plusikowe w Simplusie” („Promocja”)  jest  organizowana przez Polkomtel  S.A.1 
(„Polkomtel”) i obejmuje wszystkich Użytkowników Simplus2 i Abonentów Simplus3 (zwanych dalej 
łącznie „Abonentami Simplus”).

2. Promocja trwa od dnia 12.01.2011 r. do 09.03.2011 r. („Okres Trwania Promocji”). 

3. Każdy Abonent Simplus znajdujący się w okresie ważności konta dla usług wychodzących, 
który w Okresie Trwania Promocji aktywuje Promocję zgodnie z pkt 4 i 5 oraz zasili swoje konto  
kwotą co najmniej 30 zł, otrzyma pakiet kwotowy do zasilenia4 („Bonus”). 

Aktywacja Promocji i zasady przyznawania Bonusa:

4. Aby aktywować Promocję Abonent Simplus musi spełniać łącznie następujące warunki:
a. musi posiadać dodatnią wartość swojego konta,  
b. musi aktywować Promocję na swoim koncie zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5 
w zależności od posiadanej taryfy i stażu w Simplusie, tj. okresu, przez jaki jest włączony do 
sieci Plus w ramach oferty Simplus („staż”),
c. musi znajdować się w okresie ważności dla usług wychodzących („Aktywne konto”). 

5. Aktywacja  Promocji  przez  Abonenta  Simplus  zależy  od  jego  stażu  oraz  wykorzystywanej 
taryfy i odbywa się według następujących zasad („aktywacja Promocji”):
a. Abonent taryfy Nowy Simplus, Easy lub Team7 musi wpisać na swoim telefonie5 krótki 

kod *136*11*53# i nacisnąć przycisk „zadzwoń”;
b. Abonent taryfy Twój Profil,  którego staż jest krótszy niż 6 miesięcy (180 dni) musi  

wpisać na swoim telefonie4 krótki kod *136*11*53# i nacisnąć przycisk „zadzwoń”;
c. Abonent taryfy Twój Profil, którego staż wynosi co najmniej 6 miesięcy (180 dni) musi 

wpisać na swoim telefonie4 krótki kod *136*11*54# i nacisnąć przycisk „zadzwoń”. 
6. Za aktywację Promocji nie zostanie pobrana opłata.  
7. Aktywacja  Promocji  nastąpi  najpóźniej  w  ciągu  24  godzin  od  momentu  otrzymania  przez 

Polkomtel krótkiego kodu.
8. O aktywacji Promocji Abonent zostanie powiadomiony za pomocą SMS-a. 
9. Abonent taryfy Twój Profil, który aktywował Promocję zgodnie z pkt 5 lit. b, a 

następnie  w  Okresie  Trwania  Promocji  osiągnął  staż  6  m-cy  (180  dni) 
uprawniający do aktywacji  Promocji  zgodnie z pkt 5 lit.  c,  może dezaktywować 
posiadaną Promocję kodem *136*00*53# i aktywować Promocję zgodnie z pkt 5 
lit. c.

1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 20908, 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 Użytkowników 

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

4 Bonus nie  jest  przyznawany za zasilenia  dokonane za punkty zgromadzone w Programie 5  Plus oraz za 
zasilenia zrealizowane za pomocą usługi Teleprzelew.

5 z numeru, dla którego ma być aktywowana Promocja



Zasady przyznawania i wykorzystania Bonusa:

10. Bonus  przyznawany  jest  Abonentowi  Simplus,  który  aktywuje  Promocję  w 
okresie jej trwania i zasili konto kwotą co najmniej 30 zł. 

11. Wielkość Bonusa zależy od wysokości zasilenia.
12. Abonent Simplus, który aktywował Promocję zgodnie z pkt 5 lit. a lub lit. b i  

zasilił konto kwotą:
a. z zakresu 30 – 49 zł otrzyma Bonus 30 zł, 
b. z zakresu 50 – 99 zł otrzyma Bonus 50 zł,
c. 100 zł i więcej otrzyma Bonus 100 zł. 
13. Abonent Simplus, który aktywował Promocję zgodnie z pkt 5 lit. c i zasilił konto kwotą:

a. z zakresu 30 – 49 zł otrzyma Bonus 60 zł, 
b. z zakresu 50 – 99 zł otrzyma Bonus 100 zł,
c. 100 zł i więcej otrzyma Bonus 200 zł.

14. Bonus zostanie przyznany najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zasilenia konta. Abonent 
Simplus zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS o aktywacji Bonusa na jego koncie.  

15. Momentem  aktywacji  Bonusa  jest  dzień  i  godzina,  kiedy  Polkomtel  wysłał  do  Abonenta 
Simplus zwrotną wiadomość SMS potwierdzającą jego  aktywację  na koncie.  Moment  wysłania 
wiadomości  SMS  z  dokładnością  co  do  minuty  wysyłki  można  sprawdzić  w  szczegółach 
wiadomości SMS potwierdzających aktywację Bonusa.

16. Bonus ważny jest 360 godzin6 („Okres Ważności Bonusa”). Po upływie 
Okresu Ważności Bonusa jest on automatycznie dezaktywowany, a 
niewykorzystane środki przepadają i nie są zwracane.

17. Bonus można wykorzystać na krajowe rozmowy i SMS-y do sieci Plus7.
18. Ilość Bonusów przyznawanych do zasileń dokonanych zgodnie z Regulaminem w Okresie 

Trakcie Promocji nie jest ograniczona. 
19. Abonent Simplus w każdej chwili może bezpłatnie sprawdzić dzień, w którym upływa Okres 

Ważności  Bonusa  wpisując  na  klawiaturze  swojego  telefonu  krótki  kod  *121#,  a  następnie 
naciskając przycisk „zadzwoń”.  

20. W przypadku,  gdy Abonent  Simplus posiada jednocześnie  kilka  Bonusów przyznanych za 
zasilenia dokonane zgodnie z Regulaminem, w pierwszej kolejności wykorzystywane są środki z 
Bonusa, który został wcześniej przyznany. 

21. W przypadku, gdy w trakcie trwania połączenia głosowego nastąpi przekroczenie środków 
dostępnych w ramach Bonusa lub upłynie Okres Ważności  Bonusa, opłaty za pozostałą część 
połączenia zostaną naliczone zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci 
Plus właściwym dla taryfy, z której korzysta Abonent Simplus chyba, że Abonent Simplus posiada 
kolejny Bonus przyznany w ramach Promocji lub inny pakiet. W takim przypadku pozostała część 
połączenia zostanie rozliczona ze środków dostępnych w ramach kolejnego Bonusa lub innego 
pakietu, o ile regulamin takiego pakietu na to pozwala. 

Informacje końcowe:
 
1. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z błędnej aktywacji  
Promocji przez Abonenta Simplus.
2. Polkomtel  zastrzega  możliwość  zmiany  Regulaminu  lub  zakończenia  Promocji  bez 
konieczności podawania przyczyn. Zakończenie Promocji nie wpływa na Okres Ważności Bonusa. 

6 okres ważności 360 godzin jest równy 15 dobom 

7 nie  dotyczy  numerów  Premium  Rate  i  numerów  specjalnych  w  sieci  Plus,  usługi  dostępu  do  serwisów 
rozrywkowych i informacyjnych; numerów w sieci Sami Swoi, numerów specjalnych, połączeń z siecią Internet 
+48 601 100 321 oraz połączeń z WAP +48 601 100 234, połączeń międzynarodowych i w roamingu 



Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez Polkomtel do 
wiadomości na stronie internetowej www.Simplus.pl.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postępowania Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi 
lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników.
4. Regulamin  dostępny  jest  na  witrynie  internetowej  pod  adresem  www.Simplus.pl oraz  w 
siedzibie Polkomtel.

http://www.36.6.pl/
http://www.36.6.pl/

