Regulamin Promocji „PLUS STACJONARNY dla Firm – tylko SIM” („Regulamin Promocji”)
Wersja z dnia 16.04.2018r.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja „Plus stacjonarny dla Firm – tylko SIM ” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.1 („Polkomtel”) i skierowana jest do:
a. przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON,
b. Klientów korzystających z możliwości przeniesienia przydzielonego numeru w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej („numer docelowy”) z sieci innego
dostawcy usług telekomunikacyjnych do sieci Plus,
którzy w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) na okres 24 miesięcy („czas oznaczony Umowy”)
stając się Abonentami2
2. Promocja trwa od 16.04.2018 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. – Abonament („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 PAKIETY TARYFOWE
I INNE UPRAWNIENIA ABONENTA
1. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 35 zł (43,05 zł z VAT).
2. Abonent może wybrać jeden z Promocyjnych Planów Cenowych, zgodnie z tabelą poniżej:

Promocyjny Plan Cenowy

STACJONARNY dla Firm15

STACJONARNY dla Firm 25

Liczba minut na numery komórkowe w sieci Plus wliczona w abonament3
Liczba minut do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych wliczona w abonament4
Liczba minut do wszystkich krajowych sieci komórkowych wliczona w abonament5
Stawka za minutę krajowego połączenia do wszystkich krajowych sieci
komórkowych5

15 zł
(18,45 zł z VAT)
Bez limitu
Bez limitu
Brak
0,19 zł
(0,23 zł z VAT)
15 zł
(18,45 zł z VAT)
Opcjonalny

25 zł
(30,75 zł z VAT)
Bez limitu
Bez limitu
Bez Limitu

Abonament

Opcjonalny Pakiet na połączenia międzynarodowe do UE (120 minut)

0 zł
15 zł
(18,45 zł z VAT)
Opcjonalny

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, Abonent może korzystać z Usług na zasadach określonych w Cenniku taryfy „Plus Stacjonarny dla Firm” oraz „Cenniku
połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym”, zwanych dalej „Cennikiem”.
4. W ramach Promocji Abonent uzyskuje prawo do korzystania z Usług na specjalnych warunkach promocyjnych określonych w Regulaminie Promocji
przez cały okres świadczenia Usług6, chyba że z treści Regulaminu Promocji wynika inny termin.

§ 3 OPCJONALNY PAKIET
NA POŁĄCZENIA MIĘDZYNARODOWE DO UE(usługa płatna)
1. Abonent może zlecić aktywację płatnego Opcjonalnego Pakietu na Połączenia Międzynarodowe z Polski do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtenstein, na warunkach
określonych w tabeli poniżej:

Opcjonalny Pakiet na Połączenia Międzynarodowe do UE

STACJONARNY dla Firm 15, STACJONARNY dla Firm 25

Opłata miesięczna za korzystanie z Opcjonalnego Pakietu na Połączenia Międzynarodowe do UE
Treść SMS przy aktywacji Pakietu
Treść SMS przy dezaktywacji Pakietu

15 zł (18,45 zł z VAT)
AKTYWACJA 120M
DEAKTYWACJA 120M

2. Abonent może zlecić aktywację/dezaktywację Pakietu poprzez:
a. wysłanie SMS pod nr 2601 o treści z tabeli powyżej,
b. telefonicznie – dzwoniąc pod numer Działu Obsługi Klienta;
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 3.525.300.000 PLN, 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.
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. - Abonament.
3 Z wyłączeniem połączeń w ramach usługi „Przekazywanie połączeń”, połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne.
4 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych.
5 Z wyłączeniem połączeń w ramach usługi „Przekazywanie połączeń”, połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne.
6 Okres ten liczony jest od dnia aktywacji Karty SIM. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej może spowodować utratę prawa do korzystania z usług i pakietów
określonych w Regulaminie Promocji.
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c. u sprzedawcy w Punkcie Sprzedaży Plusa.
3. Pakiet minut na głosowe połączenia międzynarodowe w UE nie obejmuje połączeń w sieciach morskich, samolotowych i satelitarnych, połączeń na numery specjalne w
sieciach stacjonarnych, połączeń typu Premium, połączeń w ramach usługi „Przekazywanie Połączeń”, połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne
numery specjalne.
4. Po wykorzystaniu minut w ramach Pakietu minut na głosowe połączenia Międzynarodowe w UE opłaty za rozmowy naliczane są zgodnie z „Cennikiem połączeń
międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym”.
5. Niewykorzystane w danym Okresie rozliczeniowym minuty z Pakietu minut na głosowe połączenia międzynarodowe w UE nie przechodzą na kolejny Okres rozliczeniowy.

§ 4 WARUNKI SPECJALNE
1. Jakakolwiek zmiana promocyjnego planu cenowego jest możliwa z początkiem nowego Okresu rozliczeniowego.
2. Zmiana Promocyjnego Planu Cenowego, przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy (cesja) lub przypisanie Umowy (numeru telefonu) do innego
Konta Abonenta w czasie oznaczonym Umowy powodują utratę niewykorzystanych w danym Okresie rozliczeniowym minut z zakupionego, Opcjonalnego Pakietu na połączenia
międzynarodowe do UE (120 minut).

§ 6 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 dla Klientów spełniających warunek w § 1 pkt 1 lit. a lub b : OSTA03FB01
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