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Regulamin Promocji „Poleć Plusa” („Regulamin Promocji”) 

(wersja obowiązująca od dn. 15.06.2018 r.) 

 

 

§ 1 Opis Promocji 

 

1. Promocja „Poleć Plusa” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („POLKOMTEL”) i adresowana do Abonentów Na Kartę2, 36i63 oraz 

Simplus/Sami Swoi4 korzystających z taryf:  

a. jako Abonent Polecający Plusa („Polecający”):  

36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na Kartę, Nowy Plus Internet na Kartę, Plus Internet na Kartę, Easy, Nowy Simplus, Plus na Kartę, Plus na Kartę Więcej Do 

Wszystkich, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Simplus, Team 7, Twój Profil, Plus na Kartę bez limitu,  

Ja + Na Kartę, Ja + Internet na Kartę, Ja +  Na Kartę I, Prosto na Kartę, 

b. jako Abonent Polecony („Polecony”): 

Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, Ja + Na Kartę, Ja + Na Kartę I, Ja + Internet na Kartę. 

 (zwanych dalej „Abonentami”). 

2. Promocja obowiązuje od dnia 15.06.2018 r. do odwołania. 

3. W ramach Promocji  Polecający zgłasza numer Poleconego w sieci Plus, któremu polecił usługi Plusa, na zasadach określonych poniżej, po czym zarówno Polecającemu, jak 

i Poleconemu zostanie przyznany jednorazowy promocyjny pakiet 5 GB na 720 godzin, co odpowiada 30-stu dniom („Pakiet”). 

 

§ 2 Zasady Promocji 

 

1. W celu zgłoszenia numeru Poleconego, Polecający powinien wysłać bezpłatną wiadomość SMS na numer 80520 w treści wpisując numer telefonu 

(MSISDN) Poleconego. 

2. Numer Poleconego zgłoszony do promocji musi mieć maksymalny staż w sieci Plus 30 dni. 

3. W momencie zgłoszenia numeru Poleconego, zarówno Polecający, jak i Polecony muszą pozostawać w Okresie ważności dla usług wychodzących (posiadać aktywne konto). 

4. Pakiet zostanie przyznany w przeciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia. 

5. Polecający może otrzymać nie więcej niż 10 pakietów w ramach poleceń w ciągu 30 dni. Ten sam numer Polecający może zgłosić tylko raz. 

6. Polecony może otrzymać Pakiet tylko raz w okresie trwania Promocji. Pakiet zostanie przyznany przy pierwszym zgłoszeniu numeru Poleconego. 

 

 

§ 3 Zasady korzystania z pakietu 5 GB 

1. W przypadku aktywacji Pakietu podczas trwania sesji (połączenia z Internetem), należy najpierw dokonać rozłączenia transmisji  danych, a następnie ponownie zestawić 

połączenie. 

2. Abonent może korzystać z Pakietu, gdy posiada dodatnią wartość swojego konta (min. 1 grosz) i jednocześnie znajduje się  

w Okresie ważności dla usług wychodzących (posiada aktywne konto).  

3. Pakiet internetowy obejmuje dostęp do Internetu poprzez Punkt Dostępu (APN): Internet oraz plus 

4. Pakiet internetowy nie obejmuje pakietowej transmisji danych w ramach usługi MMS, które rozliczane są zgodnie z Cennikiem  taryf. 

5. Ilość danych w Pakiecie obejmuje łącznie zarówno dane odbierane, jak i wysyłane przez Abonenta. Transmisja danych  

w ramach Pakietu rozliczana jest w czasie rzeczywistym, rozdzielnie dla danych wysyłanych i odbieranych, zgodnie z jednostką taryfikac yjną określoną w Cenniku taryfy, 

z której korzysta Abonent. 

6. Pakiety łączą się ze sobą. W pierwszej kolejności wykorzystywane są jednostki z Pakietu, który został przyznany wcześniej.  

7. Po przekroczeniu jednostek dostępnych w ramach Pakietu w okresie ważności Pakietu, w przypadku taryf: iPlus na Kartę, Nowy Plus Internet na Kartę i Plus Internet na 

Kartę i posiadaniu innego aktywnego pakietu, ale bez jednostek do wykorzystania lub braku innych pakietów GB na koncie, opłaty za dalszą transmisję danych naliczane 

są zgodnie z Cennikiem taryfy, z której korzysta Abonent.  

8. Po przekroczeniu jednostek dostępnych w ramach Pakietu w okresie ważności Pakietu, w przypadku taryf, które nie zostały wymienione w pkt 7 powyżej: 

a. jeśli Abonent ma koncie inny aktywny pakiet, ale nie ma jednostek w tym pakiecie – to prędkość transmisji danych zostanie ograniczona i nie będzie 

wyższa niż 32 kb/s. Abonent nie zostanie obciążony dodatkową opłatą za transmisję. Abonent zostanie poinformowany o obniżeniu prędkości transmisji 

danych za pomocą wiadomości SMS, 

b. jeśli Abonent nie ma koncie innego pakietu -  opłaty za dalszą transmisję danych naliczane są zgodnie z Cennikiem taryfy, z której korzysta Abonent. 

                                                        
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, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, kapitał zakładowy 3 525 300 000 PLN, Dział Obsługi 

Klienta tel. 601102601  (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. 
3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów 36i6 
4 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi 
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9. Po upływie okresu ważności Pakietu, jeśli Abonent nie posiada innego pakietu GB, opłaty za transmisję danych naliczane są zgodnie z Cennikiem taryfy, z której korzysta 

Abonent. Jeśli Abonent posiada inny pakiet GB to w pierwszej kolejności zostaną wykorzystane jednostki z tego pakietu.  

10. Niewykorzystany limit jednostek danych w ramach Pakietu nie jest dostępny po upływie okresu ważności Pakietu i nie jest zwracany w jakiejkolwiek formie. 

11. Abonent może sprawdzić pozostały limit jednostek danych dostępnych w Pakiecie oraz dzień, w którym upływa okres ważności Pakietu za pomocą krótkiego kodu: *121# 

i przez wciśnięcie przycisku „zadzwoń”. 

12. Pakiet nie może być wykorzystany w roamingu międzynarodowym. 

 

 

§ 5 Informacje dodatkowe 

 

1. Abonent nie może wykorzystywać pakietów danych do budowy lub wzbogacenia innych usług (np. udostępniania możliwości wysyłania wiadomości SMS z Internetu). 

2. O odwołaniu Promocji Polkomtel poinformuje na www.plus.pl. Odwołanie promocji nie wpływa na uprawnienia Polecającego i Poleconego, jeżeli zgłoszenie, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 zostało dokonane przed odwołaniem Promocji. 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. 

– Na Kartę, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów 36i6, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 

przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi oraz Cenników taryf dostępnych na www.plus.pl. 
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