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REGULAMIN PROMOCJI  

„Nawigacja Plus 20 % taniej na 20 lecie siatkówki z Plusem” 

wersja z dnia 07.06.2018r. 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Promocja „Nawigacja Plus 20 % taniej na 20 lecie siatkówki z Plusem” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.1 („Polkomtel”).  

2. Promocja jest skierowana do wszystkich:  

a) Abonentów w rozumieniu: 

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

 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014r.) albo  

 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty abonamentowe. 

b) Abonentów Simplus i Abonentów Sami Swoi - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami 

Swoi, 

c) Abonentów Na Kartę - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – Na Kartę, 

d) Abonentów Mix - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. - Mix, 

e) Abonentów MixPlus - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów MixPlus,  

f) Abonentów PlusMix - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix, 

g) Abonentów 36.6 - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6,  

zwanych dalej łącznie „Użytkownikami Promocji”. 

3. Promocja obowiązuje od dnia 07.06 2018 r. roku do 31 grudnia 2018 r.(„Okres Trwania Promocji”).  

 

 

§ 2 

 Zasady Promocji 

 

1. W ramach Promocji Użytkownik Promocji otrzyma możliwość zakupu Usługi Nawigacji Plus – mapy Polski („Usługa Nawigacja Plus ”), 

za promocyjna cenę 8 zł netto /  9,84 zł z VAT za 30 dni. 

2. Usługa Nawigacja Plus to usługa nawigacji, zawierająca kompletną i szczegółową mapę elektroniczną terytorium Polski. Usługa umożliwia ukła danie tras obejmujących 

terytorium Polski, a także udostępnia informacje o aktualnych utrudnieniach na drogach. Szczegółowy opis znajduje się w „Regulaminie Świadczenia Usługi Nawigacja Plus” 

na stronie:  http://www.plus.pl/nawigacja 

3. Aktywacji usługi w ramach Promocji można dokonać wysyłając SMS o treści   NAWIGACJA   na numer 80005 

4. Użytkownik Promocji w SMS-ie powitalnym otrzyma link do pobrania Aplikacji Nawigacja Plus („Aplikacja”), informację o długości bezpłatnego okresu korzy stania z Usługi 

Nawigacja Plus, koszcie usługi po upływie bezpłatnego okresu oraz o sposobie jej dezaktywacji.  

5. Korzystanie z Usługi Nawigacja Plus przez okres 30 dni od jej pierwszej aktywacji jest bezpłatne na terenie Polski. Przez 30 dni rozumie się okres 720 godzin (30 dni razy 24 

godziny) liczone od momentu aktywacji Usługi Nawigacja Plus. 

6. Jeśli przed upływem 30 dniowego bezpłatnego okresu korzystania z Usługi Nawigacja Plus, Użytkownik Promocji nie dezaktywuje Usługi Nawigacja Plus, będzie ona 

automatycznie przedłużana na kolejne płatne 30 dniowe okresy rozliczeniowe. Opłata za korzystanie z Usługi Nawigacja Plus w każdym 30 dniowym okresie rozliczeniowym 

(720 godzin) wyniesie 9,84 zł z VAT (8zł netto). 

7. Dezaktywacji Usługi Nawigacja Plus aktywowanej w Promocji, Użytkownik Promocji może dokonać:  

a. w Aplikacji 

b. wysyłając bezpłatną wiadomość SMS o treści: STOP NENAVISOH na numer 80005.  

Zwrotnie Użytkownik Promocji otrzyma bezpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem wyłączenia Usługi Nawigacja Plus.  

8. W przypadku dezaktywacji Usługi Nawigacja Plus aktywowanej w Promocji, korzystanie z Usługi Nawigacja Plus  będzie możliwe do  końca opłaconego wcześniej 30 

dniowego okresu. 

9. Bezpłatny 30 dniowy okres korzystania z Usługi Nawigacja Plus w Promocji przysługuje Użytkownikowi tylko raz. W przypadku dez aktywacji Usługi Nawigacja Plus 

aktywowanej w Promocji, Użytkownik Promocji może ponownie aktywować usługę Nawigacja Plus z Aplikacji Nawigacja Plus,  w standardowej ofercie, zgodnie z 

„Regulaminem Świadczenia Nawigacji Plus”.  

10. Skorzystanie z Promocji nie jest możliwe, jeśli: 

a. Użytkownik nie ma wyrażonej zgody na usługę dostępową, działającą w oparciu o Regulamin świadczenia usługi dostępowej dostępny na plus.pl (  aby 

wyrazić zgodę należy wysłać darmowy sms o treści ZGODA na 8055); 

b. urządzenie Użytkownika Promocji jest wyłączone, niepoprawnie skonfigurowane lub poza zasięgiem sieci Plus, co uniemożliwia odbieranie i wysyłanie wiadomości 

SMS lub uruchomienie Aplikacji.  

                                                           
1
 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 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 2.360.069.800,00 zł, NIP 
527-10-37-727, REGON 011307968. Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym 
dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl 
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11. Korzystanie z Usługi Nawigacja Plus za pośrednictwem Aplikacji z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych GPRS/EDGE/3G/LTE  nie wiąże się z koniecznością uiszczania 

dodatkowych opłat za transmisję danych, pod warunkiem poprawnej konfiguracji połączenia z Internetem przez APN Plus. Transmisja danych przez APN Internet jest płatna 

zgodnie z cennikiem posiadanej taryfy / planu cenowego, z którego korzysta Użytkownik Promocji. 

12. Opłata z tytułu transferu danych, o której mowa w punkcie 11, wliczona jest odpowiednio w opłatę za Usługę Nawigacja Plus.  

13. Promocja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.  

14. W przypadku korzystania z Usługi Nawigacja Plus poza granicami Polski, Użytkownik Promocji ponosi koszty wysyłanych lub odebranych wiadomości SMS oraz koszty 

transferu danych realizowane poza granicami Polski zgodnie z obowiązującą go taryfą roamingową w ramach cennika posiadanej taryfy/ planu cenowego z którego korzysta 

Użytkownik Promocji. 

 

§ 3 

 Postanowienia końcowe 

 

1. Informacje i zasady świadczenia usługi Nawigacja Plus zawarte są w „Regulaminie świadczenia usługi Nawigacja Plus” dostępnym na stronie internetowej: < 

http://www.plus.pl/nawigacja >. 

2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają, odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o.  

3. Regulaminy dostępne są na witrynie internetowej pod adresem: < www.plus.pl/nawigacja >oraz w siedzibie Polkomtel Sp. z o.o. p rzy ul. Konstruktorska 4, 02-676 

Warszawa.  
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