Regulamin Promocji „Premia za częste zasilenia” („Regulamin”)
(wersja z dnia 14.01.2016 r.)
Opis promocji
1.

2.
3.

Promocja "Premia za częste zasilenia” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.1 i obejmuje
Abonentów Simplus2, którzy korzystają z taryfy Easy, Team 7, Nowy Simplus, Twój Profil, iPlus na Kartę, Plus
Internet na Kartę oraz Nowy Plus Internet na Kartę3 (zwanych dalej łącznie „Abonentami Simplus”).
Czas trwania Promocji: od 20.07.2010 r. do odwołania.
W ramach Promocji Abonent Simplus może aktywować usługę, dzięki której za zasilenie swojego konta dokonane
na zasadach określonych w pkt. 6 Abonent Simplus otrzyma dodatkowe 10% kwoty dokonanego zasilenia
(„Usługa”).

Opis aktywacji
4.
5.

Aktywacja Usługi jest możliwa tylko w okresie ważności konta Abonenta Simplus dla usług wychodzących.
Aktywacja Usługi odbywa się według następujących zasad („Aktywacja Usługi”):
a.
Aby Aktywować Usługę Abonent Simplus musi wpisać w swoim telefonie krótki kod: *101*11*05# i
wcisnąć przycisk „zadzwoń” lub skorzystać z serwisu Plus Online pod adresem www.online.plus.pl;
b.
W okresie trwania Promocji Aktywacja Usługi jest bezpłatna;
c.
Aktywacja Usługi na koncie Abonenta Simplus ma miejsce najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu
otrzymania przez Polkomtel Sp. z o.o. krótkiego kodu, o którym mowa w pkt. a powyżej;
d.
Abonent Simplus zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS o Aktywacji Usługi na jego koncie;
e.
Usługa pozostaje aktywna na koncie Abonenta Simplus do momentu jej dezaktywacji wykonanej
zgodnie z pkt. 8. Usługa jest automatycznie dezaktywowana w momencie odwołania Promocji.

Zasady korzystania
6.

7.
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8.

Zasady korzystania z Usługi:
a.
po Aktywacji Usługi Abonent Simplus do każdego zasilenia konta, z zastrzeżeniem treści lit. B poniżej,
kwotą z przedziału od 30 do 99 zł otrzyma dodatkowe 10% kwoty zasilenia jeżeli od momentu
dokonania poprzedniego zasilenia (dowolną kwotą) nie minęło więcej niż 25 dni;
b.
pierwsze zasilenie konta dokonane po Aktywacji Usługi nie jest premiowane nawet jeżeli od dokonania
poprzedniego zasilenia konta nie minęło więcej niż 25 dni;
c.
kwota dodatkowego zasilenia liczona jest od wartości zasilenia dokonanego przez Abonenta Simplus
bez uwzględnienia bonusów/bonifikat przyznawanych w ramach aktualnie dostępnych promocji
organizowanych przez Polkomtel Sp. z o.o.;
d.
promocja nie dotyczy zasileń dokonanych w ramach Promocji Zasilam Kartę w Plusie oraz usługi
Teleprzelew;
e.
kwota dodatkowego zasilenia może zostać wykorzystana na dowolne usługi dostępne dla danego
Abonenta Simplus;
f.
dodatkowe 10 % do kwoty dokonanego zasilenia nie wpływa na okres ważności konta dla usług
wychodzących.
Aktywacja Usługi zgodnie z pkt. 5 oznacza, że Abonent Simplus zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i że akceptuje go.
Aby deaktywować Usługę Abonent Simplus musi wpisać w swoim telefonie krótki kod: *101*00*05# i wcisnąć
przycisk „zadzwoń” lub skorzystać z serwisu Plus Online pod adresem www.online.plus.pl.

Informacje dodatkowe
9.
10.

1

Informacja o odwołaniu Promocji zostanie podana przez Polkomtel Sp. z o.o. do wiadomości na stronie
internetowej www.plus.pl.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami
Swoi (dla Umów zawartych przed 25.12.2014r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla Umów zawartych od 25.12.2014 r.) o ile Regulamin Promocji nie stanowi
inaczej.

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 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla Umów zawartych przed
25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla Umów zawartych od 25.12.2014 r.).
3
Nazwę posiadanej taryfy Abonent może sprawdzić wysyłając bezpłatny kod: *147# lub korzystając z serwisu www.online.plus.pl

11.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.plus.pl oraz w siedzibie Polkomtel
Sp. z o.o.

