
 

 

Regulamin Promocji  
 
„Starter Nowy Plus Internet na Kartę 15 zł” („Regulamin”) 

 
(wersja z dn. 27.03.2013 r.)  
 
 
I. Opis Promocji:  

 
1. Promocja „Starter Nowy Plus Internet na Kartę 15 zł” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel 

Sp. z o.o. 
1
 („Polkomtel”) i jest adresowana do Abonentów Simplus

2
, którzy w czasie jej trwania zakupili 

zestaw startowy w ofercie Internet w Plusie na kartę z Taryfą Nowy Plus Internet na kartę o nominale 
startowym 15 zł (okres ważności dla usług wychodzących przed pierwszym zasileniem konta: 14 dni) 
(„Bonusowy Starter”), zwanych dalej „Abonentami”.  

2. Promocja obowiązuje od dnia 27.03. 2013 r. do odwołania.  

3. Każdy Abonent, który zakupi Bonusowy Starter otrzyma jednorazowy pakiet 0,58 GB („Pakiet 
Bonusowy”) na transmisję danych w technologii LTE

3
, HSPA+, HSPA, HSDPA, 3G (UMTS), EDGE i 

GPRS. W technologii HSPA+, HSPA, HSDPA, 3G (UMTS), EDGE i GPRS Pakiet Bonusowy obejmuje 
dostęp do internetu poprzez Punkty Dostępu (APN): WAP (wap, wap.plusgsm.pl, plus); Internet 
(Internet, www.plusgsm.pl, plus). W technologii HSPA+, HSPA, HSDPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS 
Pakiet Bonusowy nie obejmuje pakietowej transmisji danych poprzez Punkt Dostępu (APN): 
video.plusgsm.pl, i za pomocą protokołu (RTSP) („Video Streaming") oraz transmisji danych w ramach 
usługi MMS, które rozliczane są zgodnie z Cennikiem Taryfy Nowy Plus Internet na Kartę. Transmisja 
danych w ramach APN wap.plus.pl przy połączeniach z portalem Plus.pl nie pomniejsza jednostek 
dostępnych w ramach Pakietu Bonusowego a opłaty naliczane są zgodnie z Taryfą Nowy Plus Internet 
na Kartę bądź regulaminem promocji „Plus.pl najlepszy portal w komórce bez dodatkowych opłat.”. 

W technologii LTE Pakiet Bonusowy obejmuje dostęp do internetu poprzez Punkt Dostępu (APN): 
Internet oraz plus. Pakiet Bonusowy obejmuje połączenia transmisji „Video Streaming" 

 
II. Zasady korzystania z Pakietu Bonusowego.  

 
4. Pakiet Bonusowy nie wymaga aktywacji przez Abonenta.  

5. Pakiet bonusowy jest ważny przez 336 godzin
4
 od momentu aktywacji („Okres Ważności Pakietu 

Bonusowego”) 

6. Pakiet Bonusowy jest automatycznie aktywowany w przeciągu 24 godzin po włączeniu się do sieci  

7. Abonent ma możliwość sprawdzenia stanu jednostek dostępnych w ramach Pakietu Bonusowego za 
pomocą krótkiego kodu: *121# i wciśnięcia przycisku „zadzwoń”. Sprawdzenie powyższych informacji 

możliwe jest również z poziomu aplikacji Plus Internet (od wersji 2.2) oraz poprzez serwis „Plus online” 
pod adresem www.online.plus.pl. W aplikacji Plus Internet należy wejść w menu „iPlus na kartę” lub 
„Plus Internet na Kartę”, wybrać przycisk „wysłać dowolny krótki kod” oraz wpisać kod *121# i 
potwierdzić.  

8. O wykorzystaniu jednostek z Pakietu Bonusowego oraz o upływie Okresu Ważności Pakietu 
Bonusowego Abonent zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości SMS.  

9. Z Pakietu Bonusowego nie można korzystać w roamingu.  

 
 
 
 

                                                           
1
 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego  Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000419430, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, kapitał zakładowy 3 510 300 000 
PLN.  
2
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o dla Abonentów Simplus/Sami 

Swoi. 

3
 O ile Abonent ma dostęp do technologii LTE na podstawie innych promocji oferowanych przez Polkomtel 

4
 Okres 336 godzin odpowiada 14 dobom 

http://www.plusgsm.pl/


 
 

 

III. Zasady rozliczania Pakietu Bonusowego:  

 
10. W przypadku zmiany przez Abonenta Taryfy Nowy Plus Internet na kartę na inną niewykorzystane w 

ramach Pakietu Bonusowego jednostki przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. W tych 
okolicznościach Abonentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego ani o 
przyznanie jakiejkolwiek innej usługi w zamian za jednostki niewykorzystane w ramach Pakietu 
Bonusowego 

11. Transmisja danych w ramach Pakietu Bonusowego jest rozliczana z dokładnością do 300KB, wysyłane i 
odbierane dane w ramach jednej sesji są rozliczane oddzielnie.  

12. Po wykorzystaniu jednostek dostępnych w ramach Pakietu Bonusowego opłaty za transmisję danych 
naliczane będą zgodnie z taryfą Nowy Plus Internet na Kartę . Transmisja danych będzie rozliczana z 
dokładnością do 300KB, dane wysyłane i odbierane będą rozliczane oddzielnie. 

13.  W przypadku, gdy Abonent posiada na swoim koncie jednocześnie aktywny Pakiet Bonusowy i inny 
pakiet MB, w pierwszej kolejności wykorzystywane są MB z Pakietu Bonusowego, chyba że regulamin 
promocji, na podstawie którego Abonent korzysta z innego pakietu danych, stanowi inaczej.  

 
IV. Informacje dodatkowe:  

 
14. Abonent może korzystać z Pakietu Bonusowego, pod warunkiem, że jego konto znajduje się w okresie 

ważności dla usług wychodzących i posiada dodatnią wartość.  

15. Pakiet Bonusowy może być wykorzystany wyłącznie w zasięgu sieci Plus.  

16. Abonent nie może wykorzystywać MB przyznanych w ramach Pakietu Bonusowego do budowy lub 

wzbogacenia innych usług (np. udostępniania możliwości wysyłania wiadomości SMS z Internetu).  

17. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie ma cennik usług telekomunikacyjnych Taryfy  
Nowy Plus Internet na Kartę.  

18. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie podana przez Polkomtel do wiadomości na stronnie 
internetowej www.plus.pl.  

19. Polkomtel zastrzega sobie prawo do wyłączenia Promocji Abonentowi, który narusza postanowienia 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/ 
Sami Swoi.  

20.  Odwołanie Promocji nie wpływa na Okres Ważności Pakietu Bonusowego, do którego Abonent nabył 
prawo przed zakończeniem Promocji.  

21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/ 
Sami Swoi.  

22. Skorzystanie z Promocji oznacza, że Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu i ją akceptuje.  

23. Regulamin dostępny jest na stronie internetowych www.plus.pl oraz w siedzibie Polkomtel.  

 

 


