
 

Regulamin Promocji "Zadzwoń do mnie" („Regulamin”)  

Wersja z dnia 18.12.2018 r.  

 

1. Promocja „Zadzwoń do mnie” („Promocja”) organizowana jest przez Polkomtel sp. z o.o.1 i skierowana do 
Abonentów Na Kartę2, Simplus2, zwanych dalej „Abonentami”, którzy:  

a) nie posiadają środków na koncie Simplus lub upłynął okres ważności konta dla usług wychodzących, i  
b) znajdują się w zasięgu sieci Plus.  
2. Promocja trwa od 7 maja 2012 r. do odwołania.  
3. W ramach Promocji dostępna jest usługa o nazwie „Zadzwoń do mnie” („Usługa”) umożliwiająca 

Abonentom Simplus przesyłanie na dowolny numer w sieci Plus3 wiadomości SMS z prośbą o kontakt 
kierowaną do odbiorcy wiadomości SMS („Powiadomienie SMS”).  

4. Abonent Simplus nie ponosi dodatkowych opłat za korzystanie z Usługi, jak i za wysyłanie Powiadomień 
SMS4.  

5. W ramach Usługi Abonent może wysłać maksymalnie 3 (trzy) Powiadomienia SMS. Po przesłaniu 3 
Powiadomień SMS Abonent będzie mógł ponownie skorzystać z Usługi dopiero po dokonaniu zasilenia 
swojego konta i ponownym wykorzystaniu limitu środków lub upływie okresu ważności dla usług 
wychodzących.  

6. Zasady korzystania z Usługi:  
a) Abonent wysyła Powiadomienie SMS wpisując w swoim telefonie kod: *139*48nr_telefonu_odbiorcy# i 

naciskając przycisk „zadzwoń”,  
b) Abonent, który wysłał Powiadomienie SMS otrzyma potwierdzenie o treści: "Wiadomosc wyslana! Numer 

+48XXX XXX XXX otrzyma prosbe o kontakt z Toba pod nr +48YYY YYY YYY." (gdzie: XXX XXX XXX 
oznacza numer telefonu odbiorcy, a YYY YYY YYY oznacza numer telefonu wysyłającego Powiadomienia 
SMS).  

c) Odbiorca Powiadomienia SMS otrzyma wiadomość SMS o treści: „Tu usluga „Zadzwon do mnie” 
Uzytkownik o numerze YYY YYY YYY nie moze wykonywac polaczen i prosi o telefon od Ciebie. 
Data/Godzina”. (gdzie: YYY YYY YYY oznacza numer telefonu wysyłającego Powiadomienia SMS). Opłata 
za połączenie inicjowane przez odbiorcę Powiadomienia SMS do Abonenta naliczana jest zgodnie z 
Cennikiem świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla taryfy/promocyjnego planu 
cenowego, z którego korzysta odbiorca Powiadomienia SMS.  

7. Polkomtel sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub zakończenia Promocji. Informacje o 
zmianie Regulaminu Promocji lub zakończeniu Promocji podane będą do wiadomości na stronie 
internetowej www.plus.pl.  

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia: 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów 
Simplus/Sami Swoi (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulamin świadczenia 
usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla Umów/Aneksów zawartych od 
25.12.2014 r.).  

9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.plus.pl 
 

                                                                        
1 POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000419430, kapitał zakładowy 2 360 069 800 PLN, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 
(opłaty, jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą, z której korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl. 
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla umów zawartych od 25.12.2014 r.) 
oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Oferty na Kartę 
W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla umów 
zawartych przed 25.12.2014 r.). 
3 z wyłączeniem numerów: Premium Rate i numerów specjalnych w sieci Plus, w szczególności w ramach usług Numer Ulgowy, usługi dostępu do 
serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz numerów w sieci Sami Swoi, numerów specjalnych, połączeń z siecią Internet +48 601 100 321 oraz 
połączeń z WAP +48 601 100 234 
4 opłata za korzystanie z Usługi, jak i za wysyłanie Powiadomień SMS wliczona jest w opłatę za udostępnienie usługi Simplus 

http://www.plus.pl/
http://www.plus.pl/

