Regulam
min Promocji „Pakiety
„
Internetowe w JA
A + Internet na
n Kartę” („Re
egulamin”)
Wersja obo
owiązująca od dnia
d
18.12.2018
8 r.

I.
1.

Opis Pro
omocji
Promocja "Pakiety Internetowe
e JA + + Internet na
a Kartę” („Promocja”) jest organizowana 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 13.04.2017 r. d
do odwołania
a („Okres Promocyjny”)).

3.

W ramacch Promocji Abonent
A
może skorzysta
ać z następujjących pakietów:
a. JJednorazowyy Pakiet internetowy 5 GB na kra
ajową transmisję danycch w cenie 5 zł („Pak
kiet
internetowy 5 GB”),
Cykliczny Pa
akiet interne
etowy 25 G
GB na krajo
ową transmisję danychh w cenie 25 zł („Pak
kiet
b. C
internetowy 25 GB”),
Cykliczny Pa
akiet interne
etowy 30 G
GB na krajo
ową transmisję danychh w cenie 30 zł („Pak
kiet
c. C
internetowy 30 GB”),
Cykliczny Pa
akiet interne
etowy 50 G
GB na krajo
ową transmisję danychh w cenie 50 zł („Pak
kiet
d. C
internetowy 50 GB”),
Cykliczny Pa
akiet interne
etowy 100 G
GB na krajo
ową transmisję danych w cenie 100
1
zł („Pak
kiet
e. C
internetowy 100 GB”),
alej „Pakietam
mi internetow
wymi”) przy czym Abone
ent nie możee aktywować
ć w tym sam
mym
(łącznie zwanych da
dwóch lub więcej
w
pakietó
ów o takiej ssamej liczbie
e GB. To og
graniczenie nnie dotyczy jednorazowe
ego
czasie d
Pakietu internetoweg
go 5 GB

4.
4 Pakiet jesst włączany na okres:
a.
b.
c.
d.
e.

P
Pakiet interne
etowy 5 GB na
n 120 godzzin (5 dni),
P
Pakiet interne
etowy 25 GB
B na 600 god
dzin (25 dni),
P
Pakiet interne
etowy 30 GB
B na 720 god
dzin (30 dni),
P
Pakiet interne
etowy 50 GB
B na 1200 go
odzin (50 dni)),
P
Pakiet interne
etowy 100 GB
G na 2400 g
godzin (100 dni).
d

II.

Zasady korzystania
a z promocjii

5.

A
mussi:
W celu sskorzystania z Promocji Abonent
a. zznajdować się w okresie ważności dla
hodzących (posiadać akttywne konto) oraz posiad
dać
a usług wych
n
na koncie śrrodki pozwallające na po
obranie opła
aty za Promo
ocję wskazaane w pkt I. 3 Regulam
minu
P
Promocji,
b. w
włączyć Pakiet internetow
wy zgodnie z instrukcją podaną w pkt 6 poniżej.

6.
6 W celu w
włączenia/ wyyłączenia Pakietu interne
etowego nale
eży:
a. w
wpisać na klawiaturze telefonu kkrótki kod włączenia/
w
wyłączenia zatwierdzon
ny przyciskiiem
p
połączenia:
Cena

Kod włłączenia

Kod wyłączenia

Pakiet interrnetowy 5 GB
B

5 zł

*121*11*05#

*12
21*00*05#

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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Pa
akiet

Pakiet intern
netowy 25 GB
G

25 zł

*121*11*25#

*12
21*00*25#

Pakiet intern
netowy 30 GB
G

30 zł

*121*11*30#

*12
21*00*30#

Pakiet intern
netowy 50 GB
G

50 zł

*121*11*50#

*12
21*00*50#

Pakiet intern
netowy 100 GB
G

100 zł

*121*11*00#

*12
21*00*00#

albo
b. zzalogować się do Plus On
nline: www.o
online.plus.pll, www.plus.p
pl bądź do applikacji Mobilnej.
Włączen
nie/ wyłączen
nie Pakietu in
nternetoweg o nastąpi na
ajpóźniej w ciągu 24 godzzin od mome
entu otrzyma
ania
przez Po
olkomtel kró
ótkiego kodu lub włącze nia/ wyłącze
enia Pakietu internetoweego na stron
nie internetowej
www.onlline.plus.pl bądź
b
www.plu
us.pl .
Momente
em włączen
nia/ wyłącze
enia pakietu jest dzień i godzina, kiedy Polkoomtel wysłał do Abone
enta
wiadomo
ość SMS pottwierdzającą aktywację/ d
dezaktywację
ę Pakietu internetowego na jego koncie.
7.
7 Dezaktyw
wacja Pakiettu internetow
wego w trakkcie Okresu Ważności Pakietu
P
interrnetowego powoduje
p
utrratę
niewykorrzystanych je
ednostek w ramach Pa
akietu interne
etowego. W tych okoliccznościach Abonentowi
A
nie
przysługu
uje roszczenie o zwrot ek
kwiwalentu p
pieniężnego ani
a o przyzna
anie jakiejkoolwiek innej usługi.
u
8.
8 W przypadku włącze
enia Pakietu
u internetow
wego podcza
as trwania sesji
s
(połącze
zenia z interrnetem), należy
najpierw dokonać rozzłączenia tran
nsmisji danyych, a następ
pnie ponownie nawiązać ppołączenie.
9.
9 W ramacch Pakietu In
nternetowego
o Abonent m
może w rama
ach zasięgu sieci Plus wyysyłać lub odbierać dane
ew
technolog
gii LTE, HSP
PA+, HSPA, HSDPA,
H
3G,, EDGE, GPR
RS.
W techn
nologii HSPA
A+, HSPA, HSDPA, 3G, EDGE, GPR
RS Pakiet intternetowy obbejmuje dosttęp 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 HSP
PA+, HSPA, HSDPA, 3
3G (UMTS), EDGE, GP
PRS Pakiet internetowy
y nie obejm
muje
W techn
pakietow
wej transmisji danych pop
przez Punkt D
PN): video.plusgsm.pl i zaa pomocą prrotokołu (RTS
SP)
Dostępu (AP
(„Video S
Streaming") oraz transmisji danych w ramach us
sługi MMS, które rozliczaane są zgodn
nie z Cennikiiem
Taryfy JA
A + Internet na Kartę.
Transmissja danych w ramach APN wap.p
plus.pl przy połączeniac
ch z portaleem Plus.pl nie
n pomniejsza
jednoste
ek dostępnycch w ramach Pakietu inte
ernetowego a opłaty nalic
czane są zgoodnie z Tary
yfą JA + Interrnet
na Kartę
ę bądź Regullaminem Pro
omocji „Plus.p
pl najlepszy portal w kom
mórce bez doodatkowych opłat”.
o
W techn
nologii LTE Pakiet
P
interne
etowy obejm
muje dostęp do
d internetu poprzez Punnkt Dostępu (APN): Interrnet
oraz pluss.
III.

Zasady korzystania
a z Pakietów
w Internetow
wych.

10.
1 Pakiet In
nternetowy może
m
być wy
ykorzystany przez Abon
nenta przez okres wskazzany w pkt. I.4. liczony od
wysłania przez POL
LKOMTEL do
d Abonenta
a wiadomoś
ści tekstowej SMS potw
wierdzającej aktywację lub
nie Pakietu In
ntenretowego („Okres W
Ważności Pakietu internetowego”).
odnowien
11.
1 Abonent może korzysstać z Pakietu internetow
wego w rama
ach opłaty za Pakiet, gdyy posiada do
odatnią wartość
dnocześnie zznajduje się w Okresie wa
ażności dla U
Usług wycho
odzących.
swojego konta (min. 1 grosz) i jed
12.
1 Abonent ma możliwość sprawdz
zenia pozosstałego limitu
u jednostek danych w ramach akty
ywowanego na
oncie Pakietu
u internetow
wego oraz dn
nia, w którym
m upływa Okrres Ważnoścci Pakietu internetowego
o za
swoim ko
pomocą krótkiego kodu: *121# zatwierdzon
nego przycis
skiem „zadzwoń” lub naa stronie Pllus Online pod
p
adresem www.online.plus.pl.
13.
1 Pakiety in
nternetowe nie
n mogą być
ć wykorzysta
ane w roamin
ngu.
IV..

Opłaty i zasady rozzliczania Pak
kietów intern
netowych.

14.
1 Opłata je
est pobieran
na z konta Abonenta
A
w momencie aktywacji Pakietu
P
interrnetowego, a w przypad
dku
cyklicznyych Pakietów
w internetowy
ych również kkażdorazowo
o w przypadku odnowiennia Pakietu, aż
a do mome
entu
wyłączen
nia Pakietu przez
p
Abonen
nta.

15.
1 Ilość dan
nych, o którejj mowa w pk
kt I.3 Regula
aminu obejmuje łącznie zarówno
z
danne odbierane, jak i wysyła
ane
przez Ab
bonenta. Tran
nsmisja dany
ych w ramacch Pakietu in
nternetowego
o rozliczana jjest w czasie
e rzeczywistyym,
rozdzieln
nie dla danycch wysyłanyc
ch i odbieran
nych, zgodnie
e z jednostką taryfikacyjnną określoną
ą w taryfie JA
A+
na Kartę.
Internet n
16.
1 Po wykorrzystaniu GB
B w ramach Pakietu
P
Interrnetowego, upływie
u
Okresu Ważnoścci Pakietu Intternetowego lub
dezaktyw
wacji Pakietu opłaty za trransmisję da
anych nalicza
ane są zgodnie z Cennikkiem taryfy JA
J + Internett na
Kartę, ch
hyba że Abo
onent korzys
sta z innego
o pakietu da
anych. W ta
akim przypaddku w pierw
wszej kolejno
ości
zostaną w
wykorzystane jednostki z tego pakietu
u.

V.
Zasady odnowienia
a cyklicznyc
ch Pakietów internetowy
ych
17.
1 Cykliczne
e Pakiety inte
ernetowe ule
egają odnow ieniu wg pon
niższej tabeli:
Rodzaj
Pa
akiet
Odnawia się po:
Pakietu
Pakiet inte
ernet 25 GB

o
odnawialny

25 dniach

Pakiet inte
ernet 30 GB

o
odnawialny

30 dniach

Pakiet inte
ernet 50 GB

o
odnawialny

50 dniach

Pakiet inte
ernet 100 GB
B

o
odnawialny

100 dniach
d

18.
1 Po upływ
wie Okresu Ważności
W
Pak
kiet interneto
owy ulega od
dnowieniu pod warunkiem
m, 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
interneetowy.
19.
1 Za każdo
orazowe odnowienie Pa
akietu intern
netowego jes
st pobierana
a opłata wgg pkt. I.3, aż do mome
entu
wyłączen
nia Promocji przez Abone
enta.
20.
2 Dwa dni przed upłyywem Okresu Ważnościi Pakietu intternetowego
o Abonent zzostanie poin
nformowany za
wiadomości SMS, że Pakiet ulegnie a
automatyczn
nemu odnowieniu.
pomocą w
21.
2 Jeśli w dniu pobrania
a opłaty Abon
nent nie będ zie posiadał na koncie wystarczający
w
ych środków
w do odnowie
enia
go lub skońc
czył się Okre
es ważności dla Usług wychodzącyc
w
ch, możliwoś
ść korzystaniia z
Pakietu internetoweg
go zostanie zawieszona
z
o 720 godzin
n (30 dni). JJeśli w tym czasie
c
Abon
nent
na okres do
Pakietu internetoweg
o odpowiednią kwotą, wyystarczającą na pobranie
e opłaty za P
Pakiet interne
etowy, zosta
anie
doładuje swoje konto
omatycznie pobrana i Abonent b
będzie mógłł nadal korzystać z P
Pakietu interrnetowego bez
b
ona auto
konieczności jego ponownego włą
ączenia.
22.
2 Jeśli w okresie 720 godzin
g
(30 dn
ni) od dnia za
awieszenia Pakietu
P
internetowego naa koncie Abo
onenta nie bę
ędą
e środki wysstarczające do odnowie
enia Pakietu
u, zostanie on
o automatyycznie wyłąc
czony, o czzym
dostępne
Abonent zostanie po
oinformowany
y za pomocą
ą wiadomoś
ści tekstowej SMS. Ponoowne korzystanie z Pakiietu
możliwe tylko po jego ponownym włącczeniu zgodn
nie z pkt II.6. Regulaminuu.
będzie m
.
VI..
Informacje dodatko
owe
23.
2 W przyp
padku cykliczznych Pakie
etów internettowych POL
LKOMTEL może
m
zakońcczyć świadc
czenie usług
g w
ej Promocji lub dokona
ać zmiany warunków
w
Promocji
P
na podstawie wypowiedze
enia
ramach aktywowane
ego na 30 dni
d przed za
akończeniem
m Promocji lub wejściem
m w życie noowych warunków Promo
ocji.
dokonane
Wypowie
edzenie nasttąpi SMS-em
m wysłanym
m na numerr telefonu, na
n którym jeest aktywna
a Promocja. W
przypadkku jednorazo
owego Pakietu internetow
wego odwoła
anie lub zmia
ana warunkóów Promocji nie wpływa na
możliwośść korzystaniia przez Abonenta z aktyywowanego pakietu
p
intern
netowego.
24.
2 Informacjja o odwołan
niu Promocji zostanie po
odana przez POLKOMTE
EL do wiadoomości public
cznej na stro
onie
internetow
wej www.plu
us.pl.
25.
2 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.

26.
2 Regulam
min jest dostępny na stron
nie internetow
wej www.plus
s.pl oraz w siedzibie POLLKOMTEL.

