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Regulamin Promocji „Pakiet minut na głosowe połączenia międzynarodowe do UE” („Regulamin Promocji”) 

Wersja z dnia 31.03.2021r. 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Promocja obowiązuje od 14.02.2018 r. do odwołania. 

Promocja „Pakiet minut na głosowe połączenia międzynarodowe do UE” („Pakiet”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.1 („Polkomtel”) i kierowana do 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających status Abonenta w 

rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – dla ofert na Abonament, którzy podpisali z Polkomtel Umowę lub Aneks w ramach 

jednego z promocyjnych planów cenowych w promocjach typu „Plus dla Firm”, Plus WIELOSIM dla Firm”, zgodnie z tabelą w pkt 2. 

2. W ramach Promocji Abonent, który wybrał Promocyjny Plan Cenowy wymieniony w poniższej tabeli, zleca aktywację cyklicznego Pakietu minut na głosowe połączenia 

międzynarodowe w UE zgodnie z poniższą tabelą: 

Promocyjny Plan 

Cenowy 
Plus dla Firm 40 Plus dla Firm 50 Plus dla Firm 60 Plus dla Firm 70 Plus dla Firm 80 Plus dla Firm 85 

Pakiet minut na 

głosowe połączenia 

międzynarodowe w 

UE 

15 zł 

(18,45 zł z VAT) 

Opcjonalny 120 

minut 

Bezpłatnie  

120 minut 

Bezpłatnie 

240 minut 

 

Promocyjny Plan Cenowy 
DwuSIM 55, TrzySIM 70, CzteroSIM 

85, PięcioSIM 100 

DwuSIM 70, TrzySIM 90, CzteroSIM 110, 

PięcioSIM 130 

DwuSIM 85, TrzySIM 110, 

CzteroSIM 135, PięcioSIM 160 

Pakiet minut na głosowe połączenia 

międzynarodowe w UE 

15 zł 

(18,45 zł z VAT) 

Opcjonalny 120 minut 

120 minut 240 minut 

 

 

3. Warunkiem korzystania z Pakietu minut na połączenia międzynarodowe do UE jest posiadanie aktywnych usług: Połączenia Międzynarodowe. Informacja o sposobie 

aktywacji dostępna jest na stronie www.plus.pl. 

4. Pakiet minut na połączenia międzynarodowe do UE nie obejmuje połączeń w sieciach morskich, samolotowych i satelitarnych, połączeń na numery specjalne w sieciach 

stacjonarnych i komórkowych, połączeń typu Premium, w ramach usługi „Przekazywanie Połączeń”, połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych.  

5. Po wykorzystaniu minut w ramach Pakietu minut na połączenia międzynarodowe do UE opłaty za rozmowy naliczane są zgodnie z „Cennikiem połączeń międzynarodowych i w 

roamingu międzynarodowym 4”. 

6. Niewykorzystana część Pakietu minut na połączenia międzynarodowe do UE w pełnym Okresie rozliczeniowym nie przechodzi na kolejne Okresy rozliczeniowe. 
7. Opłata za pakiet jest pobierana proporcjonalnie do dni cyklu rozliczeniowego, w którym pakiet został włączony lub wyłączony.  

 

§ 2 AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA OPCJONALNEGO Pakietu na połączenia międzynarodowe (120 minut) 

1. W celu aktywacji opcjonalnego Pakietu minut na głosowe połączenia międzynarodowe do UE należy wysłać SMS-a o treści AKT120M  pod nr 2601. 

2. Aktywacja opcjonalnego Pakietu minut na głosowe połączenia międzynarodowe do UE nastąpi w ciągu 24 godzin od otrzymana przez Polkomtel tekstowej wiadomości SMS.   

3. Abonent w każdej chwili może wyłączyć opcjonalny Pakiet minut na głosowe połączenia międzynarodowe do UE wysyłając SMS-a o treści DEAKT120M pod nr 2601. 

4. Dezaktywacja opcjonalnego Pakietu minut na głosowe połączenia międzynarodowe do UE nastąpi w ciągu 24 godzin od otrzymana przez Polkomtel tekstowej widomości SMS.   
 

§ 3 OPŁATY ZA OPCJONALNY Pakiet na połączenia międzynarodowe (120 minut) 

1. Miesięczna opłata za korzystanie z Pakietu („Opłata miesięczna”) wynosi 15 zł (18,45 z VAT).  

 

ID Pakietu minut na głosowe połączenia międzynarodowe do UE: PLM0D 

 

                                                                        
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, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, kapitał zakładowy 2.360.069.800 zł, Dział Obsługi Klienta tel. 

601102601 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent) lub 2601 (jednorazowa opłata za połączenie z konsultantem - 1,97 

zł z VAT), e-mail: bok@plus.pl. 
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