
 

1 

POLKOMTEL sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta • tel. 601 102 601 (opłata wg taryfy operatora) 

e-mail: bok@plus.pl 

 

Regulamin promocji „Plus Internet extra” („Regulamin Promocji”)  

Wersja z dnia 22.11.2018 r. 

 

1. Promocja „Plus Internet extra" („Promocja"), jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.1 

2. Promocja trwa od 14.01.2016 r. do odwołania („Okres Promocyjny”). 

3. Promocja skierowana jest do Abonentów sieci Plus2, którzy: 

a. są stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Polkomtel w ramach promocji typu iPlus lub Plus Internet przed dniem 17.04.2012 r., 

b. są stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach promocji typu Plus Internet zawartej z Polkomtel po 14.05.2013 r., w ramach której 

korzystają z jednego z promocyjnych planów cenowych: internet 1 GB, internet 3 GB, internet 5 GB, internet 6 GB, internet 10 GB, internet 15 GB, internet 20 

GB, internet 25 GB, internet 25 GB plus, oraz promocyjnych planów cenowych mających w nazwie: „Internet”, „Ja + LTE”, „Ja + POWER LTE 2.0”, „Ja + 

Internet LTE”, ”Plus Internet LTE” „Internet dla Firm”, „Super LTE dla Firm”, „Ja + Internet LTE dla Firm”, oraz „Plus Internet LTE dla Firm” 

c. są użytkownikami pakietów internetowych Non Stop na taryfach głosowych, którzy zawarli Aneks lub Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed 

14.02.2018 r. 

i którzy w Okresie Promocyjnym zlecą aktywowanie dla ich numerów telefonów jednego z Promocyjnych Pakietów Plus Internet extra („Pakiet”). 

4. Aktywacja Pakietów umożliwia przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych transmisji danych.  

5. Dla Abonentów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, dostępne są następujące Pakiety: 

 Plus Internet extra 300 MB 

 Plus Internet extra 500 MB 

 Plus Internet extra 1 GB 

 Plus Internet extra 3 GB 

6. Abonenci mogą zlecić aktywowanie Pakietów o których mowa w pkt. 5:  

a. poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, o treści: 

 extra 300MB 

 extra 500MB 

 extra 1GB 

 extra 3GB 

b. logując się do Plus Online na www.plus.pl 

c. telefonicznie, dzwoniąc na numer Działu Obsługi Klienta: 6011026013 

7. Dodatkowo, wyłącznie dla Abonentów posiadających taryfy „Ja + POWER LTE 2.0” – w ofercie ze sprzętem za min. 59,99 zł  

z e-fakturą, w ofercie tylko SIM lub ze sprzętem na raty za min. 49,99 zł z e-fakturą, dostępny jest dodatkowy Pakiet:  

 Plus Internet extra 30 GB 

8. Uprawnieni Abonenci mogą zlecić aktywowanie Pakietu, o którym mowa w pkt. 7 wyłącznie telefonicznie, dzwoniąc na numer Działu Obsługi Klienta: 601102601. 

9. Wybrany przez Abonenta Pakiet zostanie aktywowany w ciągu 24 godzin od zlecenia jego aktywowania zgodnie z pkt. 6 lub 8. 

10. Warunkiem aktywacji Pakietu jest rozłączenie połączenia internetowego i nawiązanie go ponownie.  

11. Opłata za Pakiet jest doliczana do rachunku telefonicznego dla numeru, dla którego Pakiet został aktywowany i wynosi odpowiednio:  

 

Pakiet  Opłata za Pakiet  

Plus Internet extra 300 MB  7,00 zł  

Plus Internet extra 500 MB  9,00 zł  

Plus Internet extra 1 GB  14,99 zł   

Plus Internet extra 3 GB  24,99 zł  

Plus Internet extra 30 GB  24,99 zł  

 

12. Abonent, w ramach Pakietu w ramach zasięgu sieci Plus może wysyłać lub odbierać dane w technologii LTE , HSPA+, HSPA, HSDPA, 3G, EDGE, GPRS, przy czym: 

a. w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS4 dostęp do internetu obejmuje Punkty Dostępu (APN): WAP (wap, wap.plusgsm.pl, plus); Internet (Internet, 

www.plusgsm.pl, plus), 

b. w technologii LTE dostęp do internetu obejmuje Punkty Dostępu (APN): Internet (Internet), Plus. 

13. Pakiet aktywowany jest tylko na numerze, dla którego zlecono aktywację Pakietu zgodnie z pkt. 6 lub 8. 

14. Pakiet można wykorzystać tylko w okresie rozliczeniowym, w którym został aktywowany. Jednostki z Pakietu niewykorzystane w da nym okresie rozliczeniowym 

przepadają.  

15. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.plus.pl. 

16. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług te lekomunikacyjnych przez 

Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel 

Sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r.), o ile Regulamin Promocji nie stanowi inaczej. 

                                                                        
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 2.360.069.800,00 zł, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601 

(opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl 
2 w rozumieniu odpowiednio Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r.). 

3 opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent. 
4 z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi APN oraz z APN wap.plus.pl za pomocą pakietowej transmisji danych HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach 

roamingu międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty abonamentowej, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym regulaminie promocji „Pakietowa transmisja danych 

w roamingu” oraz „Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej” w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej Modemu oraz zasięgu sieci 

operatora telefonii komórkowej. Transmisja danych LTE jest możliwa tylko w ramach sieci Plus. 
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