
 

 

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 
str. 1/1 

Regulamin Promocji „Zmień taryfę na Plus Elastyczna na Kartę” („Regulamin Promocji”) 

Wersja z dnia 18.12.2018 r. 

 

§ 1 OPIS PROMOCJI 

1. Promocja „Zmień taryfę na Plus Elastyczna na Kartę” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („POLKOMTEL”) i obejmuje Abonentów 36.62, 

Abonentów Simplus3, Abonentów Sami Swoi3 oraz Abonentów Na Kartę4  (zwanych dalej łącznie „Abonentami”).  

2. Promocja obowiązuje od dnia 19.04.2018 r. do odwołania. 

3. W ramach Promocji Abonentowi przysługuje możliwość zmiany posiadanej taryfy na taryfę Plus Elastyczna na Kartę 

4. Jednorazowa opłata za zmianę taryfy do 31.03.2019 r. wynosi 0 zł, potem 5 zł. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest znajdowanie się w Okresie ważności dla Usług wychodzących (tj. w okresie, w którym można wykorzystać Wartość konta i 

korzystać z Usług). 

6. Aby dokonać zmiany na taryfę Plus Elastyczna na Kartę należy wpisać na klawiaturze telefonu kod *147*27# zatwierdzony przyciskiem „zadzwoń” (z numeru, dla 

którego ma być aktywowana Promocja). 

7. Zmiana na taryfę Plus Elastyczna na Kartę nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez POLKOMTEL zlecenia zmiany taryfy, o którym mowa w ust. 

6 powyżej. Momentem zmiany taryfy jest dzień i godzina, kiedy POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową SMS potwierdzającą dokonanie zmiany taryfy na 

taryfę Plus Elastyczna na Kartę.  

8. Z chwilą dokonania zmiany taryfy na taryfę Plus Elastyczna na Kartę:  

1) Abonent  staje się Abonentem Na Kartę i ma do niego zastosowanie Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty Na 

Kartę  o ile Regulamin Promocji nie stanowi inaczej; 

2) Abonent będzie korzystać z taryfy Plus Elastyczna na Kartę na zasadach określonych w Cenniku Taryfy Plus Elastyczna na Kartę; 

3) Okres ważności dla Usług wychodzących oraz środki zgromadzone na koncie Abonenta przed dokonaniem zmiany taryfy pozostają bez zmian z zastrzeżeniem 

pkt 7) poniżej; 

4) Abonent zachowuje staż w sieci; 

5) wszelkie dotychczasowe usługi/pakiety/promocje jakie Abonent posiadał na swoim koncie, a  które nie są dostępne dla Abonentów korzystających z taryfy Plus 

Elastyczna na Kartę ulegają dezaktywacji; 

6) niewykorzystane jednostki w ramach dezaktywowanych pakietów/usług/promocji przepadają i  nie są zwracane 

w jakiejkolwiek formie; 

7) Abonent, który przed zmianą taryfy posiadał promocyjny Okres ważności dla Usług wychodzących, wydłużony na zasadach określonych w Regulaminie Promocji 

„Rok Ważności Konta” albo „Rok Ważności Konta II”, „Bonus za rejestrację Rok Ważności Konta”, „Środki Ważne Rok” większy niż 4320 godziny (180 dni), po 

zmianie taryfy będzie miał ustawiony Okres ważności dla Usług wychodzących zgodnie z  Cennikiem Plus Elastyczna na Kartę, nie krócej niż 30 dni od dnia 

zmiany taryfy.  

9. Po dokonaniu zmiany taryfy na taryfę Plus Elastyczna na Kartę nie istnieje możliwość ponownej zmiany taryfy Plus Elastyczna na Kartę na taryfę poprzednio obowiązującą 

na koncie Abonenta, chyba że aktualne promocje udostępnione przez POLKOMTEL przewidują taką możliwość. 

 

§ 2 INFORMACJE DODATKOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. 

– oferty Na Kartęoraz Cennika taryfy Plus Elastyczna na Kartę. 

2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.plus.pl oraz w siedzibie POLKOMTEL.  

 

                                                                        
1 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, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, kapitał zakładowy 2.360.069.800,00  PLN, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601 (opłaty, jak za zwykłe 

połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą, z której korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl. 
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6. 
3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi  
4 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty Na Kartę 
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