
Regulamin Promocji „Oszczędzasz z telefonem” („Regulamin”) 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Promocja „Oszczędzasz z telefonem” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.
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 („Polkomtel”) i skierowana jest do Klientów, 
którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus („Umowa”) na okres 24 
miesięcy („czas oznaczony Umowy”). 

2. Promocja trwa od 27.03.2013 r. do odwołania, 
3. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT, 
4. Polkomtel zwraca uwagę, iż niektóre aparaty telefoniczne zawierają aplikacje, które mogą m.in.: 

a. uruchamiać automatyczny transfer danych poprzez funkcje łączenia się aparatu telefonicznego z Internetem z 

wykorzystaniem transmisji danych,  

b. inicjować połączenia o podwyższonej opłacie,  

c. w sposób automatyczny przesyłać do producentów tych aparatów dane osobowe Abonenta,  

d. powodować przesyłanie do Abonenta informacji handlowych drogą elektroniczną,  

e. 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. Polkomtel zachęca więc do szczegółowego zapoznania się z treścią Instrukcji obsługi nabywanego w promocji aparatu 

telefonicznego, a w szczególności z warunkami korzystania oraz regulaminami serwisów internetowych producentów aparatów 

telefonicznych. 

5. Polkomtel informuje również, że aparaty telefoniczne z wbudowanym systemem operacyjnym takim jak Apple iPhone OS, Android, Bada, 

Symbian, Windows Phone mogą łączyć się z Internetem w celu pobrania danych, aktualizacji bazy danych, 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 wskazanych aparatów 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 

 

§ 2 UPRAWNIENIA ABONENTA 

1. Klient zawierający umowę w ramach Promocji („Abonent
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”) kupuje aparat telefoniczny lub tablet po promocyjnej cenie, określonej w Załączniku 

nr 1 do Regulaminu. Aparaty telefoniczne, tablety nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność 
poszczególnych modeli aparatów telefonicznych, tabletów uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych punktów sprzedaży (obsługi). 
Polkomtel informuje, że tablety sprzedawane w ramach Promocji nie współpracują z kartą SIM udostępnianą wraz z zawarciem Umowy a tym 
samym za pośrednictwem tabletu nie jest możliwe korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel. 

2. Abonent może wybrać jedną z Taryf: OMG 19.90 lub OMG 29.90 zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych  dla Taryf OMG. 
Liczbę minut wliczonych w abonament w poszczególnych taryfach przedstawia tabela poniżej: 

 

Taryfa/Promocyjny Plan Cenowy OMG 19.90 OMG 29.90 

Abonament 19.90 zł 29.90 zł 

Liczba minut w abonamencie do wszystkich 
sieci krajowych.  Minuty w abonamencie 

wymieniają się na SMSy/MMSy w stosunku 
1:1 

40 80 

W ramach Pakietu Darmowe Minuty do 
Wszystkich. Liczba minut  do wszystkich 

sieci krajowych.  Minuty w Pakiecie 
wymieniają się na SMSy/MMSy w stosunku 

1:1 

20 40 

Łączna liczba minut wliczonych w 
abonament i pakiet Darmowe Minuty Do 

Wszystkich. 
60 120 

Pakiet MMS 300 MMS przez 24 miesiące za 0zł 

Całkowita opłata miesięczna 19.90 zł 29.90 zł 

 
3. Liczba minut w abonamencie do wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym liczona jest proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania danej 

taryfy w tym okresie rozliczeniowym. Niewykorzystane minuty w bieżącym okresie rozliczeniowym nie przechodzą na kolejne miesiące i nie są 
zwracane w jakiejkolwiek formie. 

4. Promocyjna opłata aktywacyjna dla Taryf: OMG 19.90, OMG 29.90 wynosi 49 zł. 
 

§ 3 PAKIET MMS 

1. W ramach promocji Abonent w czasie oznaczonym Umowy otrzymuje automatycznie aktywowany pakiet wiadomości multimedialnych MMS do 

sieci Plus
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 („Pakiet MMS”). Zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 

Taryfa OMG 19.90 OMG 29.90 

Liczba wiadomości multimedialnych MMS 
dostępna w ramach Pakietu MMS 

300
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1
 Polkomtel  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 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 nr KRS 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 PLN, NIP 527-10-
37-727, Regon 011307968. 
2
 W myśl Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów. 

3
 Wiadomości multimedialne MMS w ramach Pakietu „MMS” nie mogą być wykorzystywane na usługi wykonywane w roamingu, usługi międzynarodowe, usługi Premium 

Rate, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych.  
4
 Jedna wiadomość multimedialna MMS=100 kB, przy czym każde rozpoczęte 100 kB wysyłanych danych pomniejsza „Pakiet MMS” o jedną wiadomość multimedialną MMS 

http://www.plus.pl/


Opłata miesięczna  0 zł 

 

2. Pakiet MMS będzie automatycznie odnawiany na początku każdego pełnego okresu rozliczeniowego przez okres 24 pełnych okresów 
rozliczeniowych. 

3. Niewykorzystana w bieżącym okresie rozliczeniowym część lub całość Pakietu MMS nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy i nie jest 

zwracana w jakiejkolwiek formie. Liczba MMS w ramach „Pakietu MMS” do wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym liczona jest 

proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania „Pakietu MMS” w tym okresie rozliczeniowym. 

4. Wiadomości MMS wykorzystywane są po wiadomościach MMS wliczonych w abonament oraz pakiet „Darmowe Minuty Do Wszystkich”. Abonent 
nie ma możliwości zmiany  lub rezygnacji z Pakietu MMS. 

 
 

§ 4 PAKIET „DARMOWE MINUT DO WSZYSTKICH” 
1. Abonent w ramach promocji otrzymuje w chwili aktywacji karty SIM automatycznie aktywowany Pakiet „Darmowe Minuty Do Wszystkich”. W 

ramach Pakietu „Darmowe Minuty Do Wszystkich” Abonent otrzymuje w każdym okresie rozliczeniowym przez cały okres świadczenia usług
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dodatkową liczbę minut, przy czym liczba minut dostępna w ramach Pakietu „Darmowe Minuty Do Wszystkich” uzależniona jest od wybranej przez 
Abonenta Taryfy, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Taryfa OMG 19.90 OMG 29.90 

Liczba minut  do wszystkich sieci krajowych.  
Minuty w Pakiecie wymieniają się na SMSy/MMSy 

w stosunku 1:1 
20 40 

Opłata miesięczna za Pakiet 0 zł 

 
2. Pakiet „Darmowe Minuty Do Wszystkich” może być wykorzystany przez Abonenta na krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci
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 krajowych o 

dowolnej porze każdego dnia tygodnia. 
3. W ramach promocji miesięczna opłata za Pakiet „Darmowe Minuty Do Wszystkich” wynosi 0 zł. 
4. Minuty z Pakietu „Darmowe Minuty Do Wszystkich” wykorzystywane są po wykorzystaniu minut wliczonych w abonament. 
5. Niewykorzystane minuty z Pakietu „Darmowe Minuty Do Wszystkich” z danego okresu rozliczeniowego nie przechodzą na kolejne okresy 

rozliczeniowe. 
6. Liczba minut w ramach Pakietu „Darmowe Minuty Do Wszystkich”  do wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym liczona jest proporcjonalnie 

do liczby dni obowiązywania danego pakietu w tym okresie rozliczeniowym. Niewykorzystane minuty w bieżącym okresie rozliczeniowym nie 
przechodzą na kolejne miesiące i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 

7. Abonent nie ma możliwości z zmiany lub rezygnacji z Pakietu „Darmowe Minuty Do Wszystkich”. 
 

§ 5 WARUNKI SPECJALNE 

1. W czasie oznaczonym Umowy Abonent może zmienić Taryfę OMG wyłącznie na Taryfę OMG określoną Regulaminem Promocji, z miesięczną 

opłatą abonamentową o wyższej wartości. 

2. Jakakolwiek zmiana wybranej pierwotnie Taryfy na inną Regulaminu powoduje utratę niewykorzystanych minut wliczonych w abonament z danego 

okresu rozliczeniowego, a także skutkuje rezygnacją z korzystania z aktywowanego Pakietu „Darmowe Minuty Do Wszystkich”, „Pakiet MMS” wraz 

z końcem ostatniego okresu rozliczeniowego pierwotnie wybranej Taryfy. 

3. Transfer numeru telefonicznego oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę 

niewykorzystanych minut wliczonych w abonament, minut z Pakietu „Darmowe Minuty Do Wszystkich” oraz wiadomości multimedialnych MMS z 

„Pakietu MMS” z danego okresu rozliczeniowego.  

4. Przeniesienie przez Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy oraz transfer numeru na inne konto tego samego Abonenta w sieci Plus 

nie jest traktowane jako rezygnacja z korzystania z Pakietu „Darmowe Minuty Do Wszystkich”, „Pakiet MMS”. 

5. Z zastrzeżeniem postanowień ust.1 i 2 powyżej, jakakolwiek zmiana Taryfy przez Abonenta jest traktowana jako rezygnacja z korzystania z 

„Pakietu MMS” oraz Pakietu „Darmowe Minuty Do Wszystkich”. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. O ile w Umowie nie zostanie ustalone inaczej, limit kredytowy zostaje zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 

przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT. 

2. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się: 

a. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego, to jest w szczególności: 

 ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta lub 

 ruchu, którego głównym celem jest osiągniecie korzyści majątkowej poprzez uzyskanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) 

połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy siecią Plus 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 automatyczna 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). 

3. 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 § 6 ust. 2. 

4. 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 § 6 ust. 2 w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM lub urządzenie 

telekomunikacyjne używane w taki sposób. Nie wyłącza to uprawnienia Polkomtel do żądania od Abonenta niebędącego Konsumentem 

                                                           
5
 Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu umowy z nowej oferty promocyjnej powoduje utratę prawa do korzystania z Pakietu „Darmowe Minuty Do Wszystkich”, co 

skutkuje automatyczną dezaktywacją pakietu, oraz brakiem możliwości jego  ponownej aktywacji. 
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 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) , połączeń z numerami specjalnymi u innych 
operatorów oraz przekazywania połączeń. 



odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez 

Polkomtel przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów ", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

 

Kody promocji: XOGAZ24A05, XOGAZ24B05. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Oszczędzasz z telefonem”  

Ceny detaliczne aparatów telefonicznych i tabletów aktualne na dzień 27.03.2013 r. 

Tablety dostępne w ofercie: 

Promocyjny cennik tabletów 

Cena promocyjna w zł z VAT aparatów tel. przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf/Promocyjnych Planów Cenowych OMG: 

Model tabletu 

Oszczędzasz ze Smartfonem 

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

Opłata miesięczna (Abonament + opłata za Pakiet Internetowy Non Stop 

19.90 29.90 

Modecom 9701HDX1 499 449 919 

Kiano Pro 10 Dual 499 449 1099 

Powyższe tablety nie współpracują z kartą SIM i za ich pomocą nie można korzystać z usług telekomunikacyjnych. 

 

Aparaty telefoniczne dostępne w ofercie: 

Promocyjny cennik telefonów 

Cena promocyjna w zł z VAT aparatów tel. przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf OMG: 

Model aparatu 

Oszczędzasz z telefonem 

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

Abonament 

19.90 29.90 

HTC Windows Phone 8S 899 799 1499 

HTC Desire X 899 849 1669 

HTC One X+ 2299 2249 3479 

HTC Wildfire S 699 599 1119 

HTC ChaCha 499 449 1009 

HTC Desire C 649 549 1119 

HTC One V 899 849 2019 

Huawei Ascend P1 LTE 2299 2099 2919 

Emporia Talk Comfort 1 1 189 

Emporia Elegance 129 79 719 

LG Swift L3 399 349 699 

LG Swift L5 599 499 1099 

LG Swift L7 849 699 1469 

LG Swift L9 1099 899  1809 

LG Swift Vu 1499 1449 2149 

Maxcom MM460 19 1 179 

Maxcom MM820PLUS 89 39 299 

Motorola Gleam+ 199 99 439 

Nokia 113 1 1 279 

Nokia 203 99 19 409 

Nokia 206 99 19 309 

Nokia 500 499 449 989 

Nokia 808 Pure View 2299 2099 3499 

Nokia C2-01 99 19  379 

Nokia C2-02 199 129 549 

Nokia Asha 300 349 299 799 



Nokia Asha 302 219 169 619 

Nokia Asha 311 219 169 829 

Nokia C5-5MP 499 449 719 

Nokia Lumia 610 429 399 1099 

Nokia Lumia 620 699 599 1459 

Nokia Lumia 710 799 749 1899 

Nokia Lumia 800 1349 1299 1899 

Nokia Lumia 820 1449 1399 2929 

Nokia Lumia 900 1999 1899 3479 

Nokia Lumia 920 2199 2099 3669 

Samsung B2100 169 119  489 

Samsung Ch@t222 99 49 359 

Samsung C3520 119 69 449 

Samsung C3750 199 129 549 

Samsung C3780 219 199 459 

Samsung C3350 299 249 549 

Samsung E2250 29 1 179 

Samsung S5610 299 249 639 

Samsung Solid B2710 349 299 619 

Samsung Wave Y 299 249 799 

Samsung Galaxy Pocket 329 269 659 

Samsung Galaxy Chat 429 399 799 

Samsung Galaxy mini 2 429 399 799 

Samsung Galaxy Ace S5830/S5830I 479 429 1149 

Samsung Galaxy Ace 2 599 549 1890 

Samsung Galaxy S III mini 1049 999 2099 

Samsung Galaxy S II 1949 1899 2449 

Samsung Galaxy S III 2249 2199 3119 

Samsung Galaxy S III LTE 2249 2199 3679 

Samsung Galaxy Note II 2299 2249 3909 

Samsung Galaxy Note II LTE 2299 2249 4399 

Samsung Galaxy Note 10.1 2399 2349 4499 

Samsung Galaxy Camera 2249 2199 3299 

Sony Xperia Tipo 449 349 1099 

Sony Xperia U 699 649 1649 

Sony Xperia J 699 649 1469 

Sony Xperia Sola 799 749 2019 

Sony Xperia P 1299 1199 2599 

Sony Xperia S 1699 1599 2599 

Sony Xperia T 2249 2199 3299 

Sony Xperia Z 2699 2599 3519 

 

 


