REGULAMIN PROMOCJI „JA+ RODZINA / DUET (DODATKOWA KARTA)” („REGULAMIN PROMOCJI”)
WERSJA Z DNIA 14.02.2018 R.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja „JA+ RODZINA / DUET (DODATKOWA KARTA)” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 („Polkomtel”) i jest
skierowana do Abonentów2 będących konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy są stroną umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych lub aneksu do takiej umowy zawartych z Polkomtel na piśmie przed 14.02.2018 r. w promocyjnym
planie cenowym typu „JA+ Rodzina” lub „Ja+ DUET” („umowa główna”).
2. Promocja obowiązuje od 14.02.2018 r. do odwołania.
3. W ramach Promocji Abonenci, o których mowa w ust. 1, mogą w czasie obowiązywania umowy głównej zawrzeć umowy
dodatkowe w promocji typu „DUET, RODZINA, RODZINA+ (…) dodatkowa KARTA” obowiązujących od 14.02.2018 r. z
promocyjnym planem cenowym „PLUS.DODATKOWA 30” stając się Abonentem3, zamiast promocyjnego planu cenowego
„JA+Rodzina 35” lub „JA+DUET 35” w ramach promocji typu „JA+ Rodzina (dodatkowa)” lub „DUET (Dodatkowa)”.
4. Łączna liczba umów dodatkowych, jakie Abonent, o którym mowa w ust. 1 może zawrzeć w promocji typu „DUET, RODZINA, RODZINA+ dodatkowa
KARTA” wynosi odpowiednio:
a) siedem umów dodatkowych, w przypadku gdy umowa główna została zawarta w promocji typu „DUET”,
b) osiem umów dodatkowych, w przypadku gdy umowa główna została zawarta w promocji typu „JA+ Rodzina”,
przy czym do liczby tej wlicza się umowy dodatkowe zawarte przed 14.02.2018 r. w promocyjnym planie cenowym „JA+ Rodzina 35” lub „JA+
DUET 35”.
5. Umowy dodatkowe zawarte w promocji typu „DUET, RODZINA, RODZINA+ (…) dodatkowa KARTA” z promocyjnym planem cenowym
„PLUS.DODATKOWA 30” będą korzystać ze współdzielenia zasobów dostępnych w umowie głównej przez okres równoczesnego
pozostawania stroną umowy głównej i umów dodatkowych, tj. korzystać z liczby minut do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, liczby SMS
i MMS do krajowych sieci komórkowych wliczonych w abonament oraz Pakietu Internetowego Non Stop w promocyjnym planie cenowym w
ramach umowy głównej („współdzielenie zasobów”). Liczba minut, SMS, MMS i GB wykorzystanych przez umowy dodatkowe/umowę główną
w danym Okresie rozliczeniowym pomniejszy lub wyczerpie liczbę jednostek dostępnych dla umowy głównej/umów dodatkowych.
6. Wszystkie umowy zawarte w ramach Promocji muszą być przypisane do jednego Konta Abonenta. Przypisanie umowy głównej do innego Konta
Abonenta powoduje zaprzestanie współdzielenia zasobów. Przypisanie jednej lub kilku umów dodatkowych do innego Konta Abonenta spowoduje
zaprzestanie współdzielenia zasobów na umowach dodatkowych przypisanych do innego Konta Abonenta oraz naliczanie opłat za Usługi w ramach
tych umów dodatkowych na zasadach określonych w „Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych Taryfy „Plus.” oraz „Cenniku połączeń
międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym”.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych
przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament.
2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej plus.pl.

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 numerem KRS 0000419430, kapitał zakładowy: 3.525.300.000 zł, NIP 527-10-37-727, REGON
011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (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. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r.).
3 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. - Abonament
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