Regulam
min Promocji „JA
„
+ Nocny Transfer w J
JA + Internet na Kartę” („R
Regulamin”)
Wersja obo
owiązująca od dnia
d
18.12.2018
8 r.

I.
1.

Opis Pro
omocji
Promocja "JA + No
ocny Trans
sfer w JA + Internet na
n Kartę” („Promocja”)
(
) jest organ
nizowana przzez
MTEL sp. z o.o.1 („POLK
KOMTEL”) i adresowana do Abonentów Na Karrtę2, korzysta
ających z tarryfy
POLKOM
JA + Inte
ernet na Karttę (zwanych dalej łącznie
e „Abonenta
ami”).

2.

Promocja obowiązuje
e od dnia 27.04.2017 r. d
do odwołania
a („Okres Promocyjny”)).

3.

m
możliwo
ość aktywow
wania na 720
0 godzin, coo odpowiada 30-stu dobo
om,
W ramach Promocji Abonenci mają
w
200 GB do wykkorzystania w godzinach
h nocnych 001:00 – 08:0
00 na zasada
ach
pakietu danych o wielkości
nych poniżej („Nocny trransfer”). Po
o upływie te
ego okresu pakiet ulegaa odnowieniu na zasada
ach
określon
określon
nych w pkt V Regulaminu
u.

4.

W ramach Nocnego
o Transferu Abonent
A
mo że w ramac
ch zasięgu sieci Plus wyysyłać lub od
dbierać dane
e w
ogii LTE, HSP
PA+, HSPA, HSDPA, 3G
G, EDGE, GP
PRS.
technolo
W techn
nologii HSPA
A+, HSPA, HSDPA,
H
3G,, EDGE, GP
PRS Nocny Transfer obeejmuje dostę
ęp do intern
netu
poprzez Punkty Dosttępu (APN): WAP (wap, w
wap.plusgsm
m.pl, plus); In
nternet (Interrnet, www.plu
usgsm.pl, plu
us).
nologii HSPA
A+, HSPA, HSDPA, 3G ( UMTS), EDG
GE, GPRS Nocny
N
Transffer nie obejm
muje pakietowej
W techn
transmissji danych po
oprzez Punk
kt Dostępu (A
APN): video.plusgsm.pl i za pomocąą protokołu (RTSP) („Vid
deo
Streamin
ng") oraz tra
ansmisji dany
ych w ramacch usługi MM
MS, które roz
zliczane są zzgodnie z Ce
ennikiem Tarryfy
JA + Inte
ernet na Karttę.
Transmissja danych w ramach APN wap.p
plus.pl przy połączeniac
ch z portaleem Plus.pl nie
n pomniejsza
jednoste
ek dostępnycch w ramach Nocnego Trransferu a op
płaty naliczane są zgodnnie z Taryfą JA
J + Internett na
Kartę bą
ądź Regulam
minem Promo
ocji „Plus.pl n
najlepszy porrtal w komórc
ce bez dodattkowych opła
at”.
W techn
nologii LTE Nocny
N
Trans
sfer obejmujje dostęp do
o internetu poprzez
p
Punnkt Dostępu (APN): Interrnet
oraz pluss.

5.

Opłata zza Nocny Tra
ansfer wynos
si 10 zł („opła
ata”).

II.

Opis akttywacji Noc
cnego Trans
sferu
Nocny T
Transfer mogą aktywować
ć Abonenci, którzy spełnią łącznie na
astępujące w
warunki:
a.
po
osiadają dodatnią wartość konta, co n
najmniej rów
wną opłacie za Nocny Traansfer,
b.
zn
najdują się w Okresie ważności dla U sług wychod
dzących.
Aby akttywować No
ocny Transffer Abonentt musi wpis
sać w swo
oim telefoniee krótki kod *121*11*0
03#
zatwierd
dzony przycisskiem „zadzw
woń”. Nocnyy Transfer można
m
aktywo
ować także poprzez stro
onę interneto
ową
nline.plus.pl.
Plus Onlline: www.on
Aktywaccja Nocnego Transferu na
n koncie Ab
bonenta nas
stępuje najpó
óźniej w ciąągu 24 godzin od mome
entu
otrzyman
nia przez POLKOMTEL
P
L zlecenia a
aktywacji. O aktywacji Nocnego Trransferu Ab
bonent zosta
anie
powiado
omiony zwrottną wiadomością tekstow
wą SMS.
Abonentt może aktyywować na koncie tylko
o jeden Nocny Transfe
er. Kolejny N
Nocny Transfer może być
aktywow
wany po dezzaktywacji poprzedniego
p
o zgodnie z pkt III Reg
gulaminu. W przypadku
u, gdy Abon
nent
aktywow
wał na swoim
m koncie jedn
nocześnie No
ocny Transfe
er i inny pak
kiet internetoowy dostępny
y w taryfie JA
A+
Internet na Kartę, w godzinach 01:00 – 08
8:00 w pierw
wszej kolejno
ości zostanąą wykorzysta
ane jednostkki z
o Transferu, chyba że regulamin
r
prromocji, na podstawie którego
k
aktyywowany zos
stał inny pakiet
Nocnego
danych, stanowi inacczej.

6.

7.

8.

9.

PO
OLKOMTEL sp
p. z o.o. z sied
dzibą w Warsza
awie (02-673), ul. Konstruktorrska 4, zarejestrowana w rejeestrze przedsiębiorców Krajow
wego
Rejjestru Sądoweg
go prowadzonym przez Sąd Rejonowy
R
dla m
m.st. Warszawy
y w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
K
Reje
estru
Sąd
dowego pod nrr KRS: 0000419
9430, NIP: 527
7-10-37-727, RE
EGON: 011307
7968, kapitał za
akładowy 2.3600.069.800,00 PL
LN, . Dział Obssługi
Klie
enta tel. 60110
02601, fax 6011
102602 (opłaty, jak za zwykłe
e połączenie te
elefoniczne zgo
odnie z pakieteem taryfowym, z którego korzzysta
Abo
onent), e-mail: b
bok@plus.pl.
2 W rozumieniu Re
egulaminu świa
adczenia usług telekomunikacyj
t
yjnych przez PO
OLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kaartę oraz Regullaminu świadczenia
usłu
ug telekomunika
acyjnych przez POLKOMTEL sp.
s z o.o. – ofertty Na Kartę.
1
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III.

Zasady korzystania
a z Nocnego
o Transferu

10.

13.

Nocny T
Transfer możże być wykorzystany przzez Abonenta w ciągu ko
olejnych 72003 godzin na
astępujących od
wysłania
a przez POLKOMTEL do
d Abonenta
a wiadomoś
ści tekstowe
ej SMS potw
wierdzającej aktywację lub
odnowie
enie Nocnego
o Transferu („Okres
(
Ważżności Nocn
nego transfe
eru”).
Abonentt może korzyystać z Nocn
nego Transfe
eru w ramac
ch opłaty za Nocny Trannsfer, gdy po
osiada dodattnią
wartość swojego konta (min. 1 grosz) i jednocześn
nie znajduje się w Okkresie ważno
ości dla Ussług
wychodzzących.
Abonentt ma możliw
wość sprawd
dzenia pozosstałego limittu jednostek danych w ramach aktywowanego na
swoim kkoncie Nocn
nego Transfe
eru oraz dniia, w którym
m upływa Okres Ważnoości Nocnego Transferu za
pomocą krótkiego kodu:
k
*121# zatwierdzon
nego przycis
skiem „zadz
zwoń” lub naa stronie Plus Online pod
p
m www.online
e.plus.pl.
adresem
Nocny T
Transfer nie może
m
być wy
ykorzystany w roamingu.

IV..

Opłaty i zasady rozzliczania Noc
cnego Trans
sferu

14.

est pobieran
na z konta Abonenta
A
w momencie aktywacji
a
pak
kietu Nocny transfer ora
az każdorazo
owo
Opłata je
w przypa
adku jego od
dnowienia, aż
ż do momenttu wyłączenia pakietu prz
zez Abonentta.
Ilość dan
nych, o które
ej mowa w pkt
p 3 Regula minu obejmu
uje łącznie zarówno
z
dan e odbierane, jak i wysyła
ane
przez Ab
bonenta. Tra
ansmisja dan
nych w rama
ach Nocnego
o Transferu rozliczana jeest w czasie
e rzeczywistyym,
rozdzieln
nie dla danycch wysyłanyc
ch i odbieran
nych, zgodniie z jednostk
ką taryfikacyjjną określoną
ą w taryfie JA
A+
Internet na Kartę.
orzystaniu 20
00 GB w ram
mach Nocneg
go Transferu
u, upływie Ok
kresu Ważnoości Nocnego Transferu lub
Po wyko
dezaktyw
wacji
Nocnego
Tran
nsferu
opłłaty
za
transmisję danych
naliczane
dnie
są
zgod
z Cenniikiem taryfy JA + Inte
ernet na Ka
artę, chyba że Abonent korzysta z innego pakietu
p
danyych.
W takim przypadku w pierwszej kolejności
k
zo
ostaną wykorrzystane jedn
nostki z tegoo pakietu.

11.

12.

15.

16.

V.
17.

18.
19.
20.
2

21.
2

3

a pakietu
Zasady odnowienia
Po upływ
wie Okresu Ważności
W
pak
kiet Nocnego
o transferu ulega
u
odnowieniu na koleejne 30 dni pod
p warunkie
em,
że:
a. A
Abonent znajjduje się w okresie ważno
ości dla usłu
ug wychodzących (ma akt
ktywne konto) oraz
b. p
posiada na ko
oncie środki pozwalające
e na pobranie opłaty za pakiet.
p
Za każdo
orazowe odn
nowienie pak
kietu jest pob
bierana opłatta 10 zł, aż do
d momentuu wyłączenia promocji przzez
Abonenta
a.
Dwa dni przed upływ
wem Okresu Ważności N
Nocnego tran
nsferu Abone
ent zostanie poinformowany za pomo
ocą
ości SMS, że pakiet ulegn
nie automatyycznemu odn
nowieniu.
wiadomo
Jeśli w dniu pobrania
a opłaty Abon
nent nie będ zie posiadał na koncie wystarczający
w
ych środków
w do odnowie
enia
o Transferu lub skończy
ył się Okres ważności dla
d Usług wy
ychodzącychh, możliwość
ć korzystania z
Nocnego
Nocnego
o Transferu zostanie zaw
wieszona na
a okres do 720 godzin (30 dni). Jeeśli w tym czasie
c
Abon
nent
doładuje swoje konto
o odpowiednią kwotą, wysstarczającą na pobranie opłaty za Noocny Transfe
er, zostanie ona
o
ana i Abonen
nt będzie mó
ógł nadal korrzystać z Nocnego Transsferu bez konieczności je
ego
automatyycznie pobra
ponowne
ego włączenia.
Jeśli w o
okresie 720 godzin
g
(30 dni)
d od dnia zawieszenia
a Nocnego Transferu
T
na koncie Abo
onenta nie bę
ędą
dostępne
e środki wysttarczające do odnowieniia Nocnego Transferu,
T
zostanie on aautomatycznie wyłączonyy, o
czym Ab
bonent zosta
anie poinform
mowany za pomocą wia
adomości tekstowej SM S. Ponowne
e korzystanie
e z
Nocnego
o Transferu będzie
b
możliw
we tylko po je
ego ponowny
ym włączeniu zgodnie z pkt II Regula
aminu.
.

72
20 godzin odpow
wiada 30 dniom
m.

I.

N
Trransferu
Opis dezaktywacji Nocnego

22.

Aby dezzaktywować Nocny Transfer Abone
ent musi wpisać w sw
woim telefon ie krótki ko
od *121*00*0
03#
zatwierd
dzony przycciskiem „zad
dzwoń”. Noccny Transfe
er można dezaktywow
d
wać także poprzez
p
stro
onę
ową Plus Online: www.on
nline.plus.pl.
interneto
Dezaktyw
wacja Nocne
ego Transferru na koncie Abonenta następuje najjpóźniej w ciąągu 24 godz
zin od mome
entu
otrzyman
nia przez PO
OLKOMTEL zlecenia
z
dezzaktywacji. O dezaktywac
cji Nocnego T
Transferu Ab
bonent zosta
anie
powiado
omiony zwrottną wiadomością SMS.
Dezaktyw
wacja Nocn
nego Transfferu w trakkcie Okresu Ważności Nocnego T
Transferu po
owoduje utrratę
niewykorzystanych
jedn
nostek
Noocnego
Transfe
eru.
w
ramach
ntowi nie prrzysługuje ro
oszczenie o zwrot ekwiw
walentu pien
niężnego an
ni o
W tych okolicznościach Abonen
nie jakiejkolw
wiek innej usługi.
przyznan

23.

24.

II.
25.

26.
27.
28.
2

29.

Informacje dodatko
owe
POLKOM
MTEL może zakończyć świadczenie
e usług w ra
amach aktyw
wowanej Proomocji lub dokonać zmia
any
warunkó
ów Promocji na podstawiie wypowied zenia dokon
nanego na 30
0 dni przed zzakończenie
em Promocji lub
wejściem
m w życie nowych
n
warrunków Prom
mocji. Wypo
owiedzenie nastąpi
n
SMS
S-em wysłan
nym na num
mer
telefonu,, na którym jest aktywna Promocja.
Informaccja o odwołaniu Promocji zostanie po
odana przez POLKOMTE
EL do wiadoomości public
cznej na stro
onie
interneto
owej www.plu
us.pl.
Aktywaccja Nocnego Transferu zgodnie
z
z pkkt 7 Regulaminu oznacz
za, że Abonnent zapoznał się z treśścią
Regulam
minu i ją akce
eptuje.
W kwesttiach nieureg
gulowanych Regulamine m zastosow
wanie mają postanowieni
p
ia Regulamin
nu świadcze
enia
ekomunikacyyjnych przez
z POLKOMT
TEL sp. z o.o
o. – Na Kartę oraz Reggulaminu świiadczenia ussług
usług tele
telekomu
unikacyjnych przez POLK
KOMTEL sp.. z o.o. – ofe
erty Na Kartę
ę, oraz Cennnika taryfy JA + Internett na
Kartę.
Regulam
min jest dostę
ępny na stron
nie internetow
wej www.plu
us.pl oraz w siedzibie
s
PO
OLKOMTEL.

