
Regulamin Promocji „Specjalna oferta dla Klientów Multioferty 2 – Tylko SIM”  („Regulamin Promocji”)

Wersja z dnia 25/05/2018r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja „Specjalna oferta dla Klientów Multioferty 2 – Tylko SIM”  („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.1 („Polkomtel”) i skierowana jest do
abonentów Cyfrowego Polsatu S.A. korzystających z Usługi Telefon Komórkowy w ramach oferty „Multioferta” (zgodnie z „Regulaminem korzystania z Multioferty”), którzy
skorzystają z możliwości przeniesienia numeru przydzielonego w ramach Usługi Telefon Komórkowy („numer docelowy”) z sieci Cyfrowego Polsatu S.A. do sieci Polkomtel i
w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) na okres 1 miesiąc („czas oznaczony Umowy”),
stając się Abonentami2. 

2. Promocja trwa od 01.08.2017 r. do odwołania. 
3. Użyte w Regulaminie Promocji określenia pisane z wielkiej litery, o ile nie zdefiniowano ich inaczej w Regulaminie Promocji, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – oferty abonamentowe („Regulamin”).
4. Skorzystanie z niniejszej oferty przez uczestnika dowolnego programu smartDOM lub smartFIRMA, który ma wyrażoną zgodę na wymianę danych

pomiędzy Polkomtel Sp. z o.o. a Cyfrowy Polsat S.A. celem realizacji ww. programu, powoduje, że klient przechodzi na warunki „smartDOM 4” lub
„smartFIRMA 4”, skutkujące dla tej oraz wszystkich przyszłych transakcji, zgodnie z regulaminem „smartDOM 4” lub „smartFIRMA 4” załączonym do
Umowy.

§ 2 UPRAWNIENIA ABONENTA

1. Abonent wybiera Promocyjny Plan Cenowy JA+ specjalna oferta, zgodnie z poniższą tabelą:

Promocyjny Plan Cenowy JA+ specjalna oferta

Abonament 1,00 zł

Liczba minut na połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych i
stacjonarnych wymiennych na liczbę SMS-ów do krajowych sieci komórkowych (1 min

= 3 SMS-y)3
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 Opłata za minutę krajowego połączenia głosowego do wszystkich sieci krajowych6
0,29 zł

Opłata za SMS-a do krajowych sieci komórkowych7
0,20 zł

Opłata za MMS-a do krajowych sieci komórkowych8
0,40 zł

Pakietowa Transmisja Danych. WAP (APN: wap), Internet APN: www.plusgsm.pl,
internet, plus), Prywatne APN (APN: <nazwa>.pl) za 100 KB 0,12 zł

2. Wszystkie podane w Regulaminie Promocji kwoty uwzględniają podatek od towarów i usług. 
3. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 0 zł.
4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, Abonent może korzystać z Usług na zasadach określonych w Cenniku Taryf LTE dla Taryfy LTE 299,99.
5. W ramach Promocji Abonent uzyskuje prawo do korzystania z Usług na specjalnych warunkach promocyjnych określonych w Regulaminie Promocji

przez cały okres świadczenia Usług9, chyba że z treści Regulaminu Promocji wynika inny termin.
6. Polkomtel zwraca uwagę, iż niektóre Urządzenia telekomunikacyjne zawierają aplikacje, które mogą m.in.:

a. uruchamiać automatyczny transfer danych poprzez funkcje łączenia się Urządzenia telekomunikacyjnego z Internetem z wykorzystaniem transmisji danych, 
b. inicjować połączenia o podwyższonej opłacie, 
c. w sposób automatyczny przesyłać do producentów tych Urządzeń telekomunikacyjnych dane osobowe Abonenta, 
d. powodować przesyłanie do Abonenta informacji handlowych drogą elektroniczną, 
e. przekazywać do osób trzecich zgody Abonentów na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. 

7. Wyłącznie odpowiedzialnym za zamierzone skutki działania aplikacji, o których mowa powyżej, jest producent takiego Urządzenia telekomunikacyjnego. Polkomtel zachęca
więc  do  szczegółowego  zapoznania  się  z  treścią  Instrukcji  obsługi  nabywanego  Urządzenia  telekomunikacyjnego,  a  w  szczególności  z  warunkami  korzystania  oraz
regulaminami serwisów internetowych producentów Urządzeń telekomunikacyjnych. 

8. Polkomtel informuje również, że Urządzenia telekomunikacyjne z wbudowanym systemem operacyjnym takim jak: Apple iPhone OS, Android, Bada, Symbian, Windows Phone
mogą łączyć się z Internetem w celu pobrania danych, aktualizacji  bazy danych, dokonywania aktualizacji i  synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem. W

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 3.5 25.300.000 PLN, 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 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – oferty abonamentowe.
3 Z wyłączeniem SMS na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu z wyłączeniem roamingu w UE, Islandii, Norwegii i Liechtensteinieu.
4 Każda wykorzystana 1 minuta pomniejsza o 3 SMS-y liczbę SMS-ów wliczonych w abonament. 
5 Każdy wysłany 1 SMS pomniejsza o 1/3 minuty liczbę minut wliczonych w abonament.  
6 Z wyłączeniem: połączeń z numerami specjalnymi w sieci Plus, w szczególności  w ramach usługi Numer Ulgowy i usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych, połączeń z numerami
Premium Rate, połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, połączeń międzynarodowych, przesyłania faksów i danych, połączeń z siecią Internet (numery: 123, 321, +48  601 100 123,
+48 601 100 321) oraz WAP (numery 234, +48 601 100 234), połączeń z numerami specjalnymi u innych operatorów oraz przekazywania połączeń.
7 Z wyłączeniem SMS na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu z wyłączeniem roamingu w UE, Islandii, Norwegii i Liechtensteinieu.
8 Z wyłączeniem MMS na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu z wyłączeniem roamingu w UE, Islandii, Norwegii i Liechtensteinieu.
9 Okres ten liczony jest od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej może spowodować utratę prawa do korzystania z usług i
pakietów określonych w Regulaminie Promocji.

POLKOMTEL Sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta tel. 601102601 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail:bok@plus.pl
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przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za pomocą wskazanych Urządzeń telekomunikacyjnych za granicą w ramach roamingu międzynarodowego, konsekwencją
automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat
roamingowych  właściwym  dla  posiadanej  przez  Abonenta  Taryfy/Promocyjnego  Planu  Cenowego.  Lista  partnerów  roamingowych  Polkomtel  dostępna  jest  na  stronie
internetowej www.plus.pl.

9. Polkomtel informuje, że korzystanie z portalu mobilnego wap.plus.pl i m.plus.pl za pomocą przeglądarki Opera jest płatne z uwagi na techniczne rozwiązania zastosowane w
tej przeglądarce. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem.

§ 3 WARUNKI SPECJALNE

1. Przez cały okres świadczenia Usług10 Abonent nie ma możliwości zmiany wybranego Promocyjnego Planu Cenowego na inny.
2. W przypadku przypisania Umowy (numeru telefonu) do innego Konta Abonenta wszystkie posiadane przez Abonenta, o których mowa w Regulaminie Promocji  pozostają

aktywne na numerze Abonenta związanym z Umową.
3. Abonent korzystający z Promocji nie może uzyskać na abonament żadnych zniżek wynikających z innych promocji.

§ 4 KORZYSTANIE Z USŁUG W ROAMINGU W UE

1. Abonent może korzystać z liczby minut na połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych wymiennych na liczbę SMS-ów do krajowych sieci
komórkowych wliczonych w abonament w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu („ Roaming regulowany”), z wyjątkiem korzystania z
usług w roamingu w sieciach morskich, samolotowych i satelitarnych.

2. Po wykorzystaniu liczby minut na połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych wymiennych na SMS w ramach abonamentu opłaty za
wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości SMS będą naliczane zgodnie z Cennikiem 

3. Do zasad wykorzystania usług wymienionych w ust. 1 w Roamingu regulowanym mają zastosowanie zasady określone dla ich wykorzystania w Polsce.
4. Do korzystania z usług wymienionych w ust. 1 ma zastosowanie Polityka Uczciwego Korzystania określona Cennikiem.

§ 5 LIMIT KREDYTOWY I KAUCJA

1. Limit kredytowy wynosi 244 zł.
2. Polkomtel jest uprawniony do żądania od Abonenta Kaucji według następujących zasad:

a. w przypadku określonym w § 11 ust. 1 lit. g Regulaminu - 380 zł, 
b. w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 lit. c, lit. d, lit. f, lub w § 6 ust. 12 Regulaminu - 1500 zł, 
c. w przypadku określonym w § 11 ust. 1 lit. h Regulaminu - 3800 zł, 
d. w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 lit. a, lit. b Regulaminu - 7600 zł, 
e. w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 lit. e Regulaminu w stopniu: niski – 400 zł, średni – 1500 zł, wysoki – 7600 zł. 

3. Kaucja podlega zwrotowi po terminowym opłaceniu przez Abonenta należności wynikających z:
a. 3 kolejnych Rachunków telefonicznych - w przypadku Kaucji w kwocie 380 zł lub 400 zł, 
b. 6 kolejnych Rachunków telefonicznych - w przypadkach Kaucji w kwocie 1500 zł, 
c. 12 kolejnych Rachunków telefonicznych - w przypadku Kaucji w kwocie 3800 zł lub 7600 zł. 

Kod promocji: MDTHS01A01

10 Okres ten liczony jest od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług na podstawie Umowy. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej może spowodować utratę prawa do
korzystania z usług i pakietów określonych w Regulaminie Promocji

POLKOMTEL Sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta tel. 601102601 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail:bok@plus.pl
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