
 

 

Regulamin Promocji „Doładowania przy braku środków na koncie” („Regulamin”)  
(wersja z dnia 21.12.2020 r.) 

 

§1 Opis Promocji 
1. Promocja „Doładowania przy braku środków na koncie” („Promocja"), jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („POLKOMTEL”) i obejmuje Abonentów na Kartę2 i 

Abonentów Simplus3, 36i64, Sami Swoi3, Plus Mix5, Mix6 („Abonent”). 

2. Promocja trwa od 21 maja 2015 r. do odwołania. 

3. W ramach Promocji Abonent po wyczerpaniu środków na koncie bądź zawieszeniu konta zostanie przekierowany na stronę internetową www.doladuj.plus.pl i będzi e miał 

możliwość doładowania konta. 

4. Abonent w ramach Promocji otrzyma pakiet 50 MB transmisji danych7 do wykorzystania na stronie internetowej wskazanej w ust. 3 powyżej oraz do wykorzystania na autoryzację 

transakcji związanej z doładowaniem konta na stronach internetowych banków wymienionych pod adresem www.doladuj.plus.pl.  

5. Po doładowaniu konta Abonent będzie miał przywrócony dostęp do internetu i pozostałych usług. Dalszy dostęp do stron internetowych wskazanych w ust 3 i 4 powyżej będzie 

rozliczany zgodnie z Cennikiem Taryfy, z której korzysta Abonent dostępnym na stronie internetowej www.plus.pl.  

6. Abonent w ramach Promocji nie będzie miał dostępu do innych stron i usług internetowych oprócz tych, które zostały wskazane w ust. 3 i 4 powyżej.  

7. W przypadku próby połączenia w ramach pakietu, o którym mowa w ust. 4 powyżej z innymi stronami internetowymi niż te, które zostały wskazane w ust. 3 i 4 powyżej, 

połączenie zostanie przekierowywane na stronę z informacją o możliwościach wykorzystania pakietu jedynie na doładowanie konta . 

8. Abonent w ramach Promocji nie będzie miał możliwości wykonywania połączeń głosowych, wysyłania wiadomości tekstowych SMS ani innych działań poza doładowaniem konta. 

 

§2 Zasady korzystania z promocji 
1. Pakiet internetowy obejmuje krajową transmisję danych w technologii LTE8, HSPA+, HSPA, HSDPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS. Dostęp do stron internetowych w ust. 3 i 4 Regulaminu.  

2. W technologii LTE, HSPA+, HSPA, HSDPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS pakiet internetowy obejmuje dostęp do internetu poprzez Punkty Dostępu (APN): internet, Plus, wap. 

 

§3 Informacje dodatkowe 
1. POLKOMTEL może zakończyć świadczenie Promocji lub dokonać zmiany warunków Promocji na podstawie wypowiedzenia dokonanego na 3 0 dni przed zakończeniem Promocji 

lub wejściem w życie nowych warunków Promocji. Odwołanie Promocji nie ma wpływu na prawa Abonenta, które nabył przed jej odwołaniem. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają obowiązujące Abonenta postanowienia Regulaminu świadczeni a usług telekomunikacyjnych przez 

POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla Umów zawartych od 25.12.2014 r.), Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Kartę 

Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla Umów zawarty ch przed 25.12.2014r.), Regulaminu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla 

Abonentów Plus Mix (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014r.), Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. - Mix (dla 

Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014r.), Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert Mix oraz Cennika taryfy, z której korzysta 

Abonent. 

3. Regulamin Promocji, regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cenniki są dostępne 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, kapitał zakładowy 2.360.069.800,00 PLN, 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. – Na Kartę (dla Umów zawartych od 25.12.2014 r.), Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 

przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Kartę  
3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla Umów zawartych przed 25.12.2014r.).  

4 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6.  

5 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014r.).  
6 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. - Mix (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014r.), Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 

przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert Mix 
7 Pakiet nie może być wykorzystany w roamingu międzynarodowym. 

8 Pod warunkiem, że Abonent posiada dostęp do technologii LTE na podstawie innych oferowanych przez POLKOMTEL promocji.   


