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Regulamin promocji „Pakiet iplaPlus” („Regulamin”) 
wersja z dnia 31.08.2018 r.  
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Promocja „Pakiet iplaPlus ” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel”).  

2. Promocyjna Usługa jest dostępna dla wszystkich:  

a. Abonentów w rozumieniu: 

 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014r.) albo 

 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014r.) albo  

 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty abonamentowe. 

b. Abonentów Simplus i Abonentów Sami Swoi - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami 

Swoi, 

c. Abonentów Na Kartę - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – Na Kartę, 

d. Abonentów Mix - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. - Mix, 

e. Abonentów MixPlus - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów MixPlus,  

f. Abonentów PlusMix - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix, 

g. Abonentów 36.6 - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6,  

zwanych  dalej łącznie „Użytkownikiem Promocji”. 

3. Promocja obowiązuje od dnia 03.08.2014 r. roku do odwołania. („Okres Trwania Promocji”).  

 

§ 2 Zasady Promocji 
1. W ramach Promocji Użytkownik Promocji otrzyma możliwość bezpłatnego korzystania  z Pakietu iplaPlus dla Klientów Plusa („Pakiet iplaPlus”), którego dostawcą jest Cyfrowy 

Polsat S.A.1, w ramach usługi o podwyższonej opłacie świadczonej przez Polkomtel.   

2. Pakiet iplaPlus umożliwia oglądanie, za  pośrednictwem strony ipla.tv lub aplikacji mobilnej Ipla („Aplikacja Ipla”),  kanałów on line  (w tym Polsat News, Polsat News Plus, 

 Superstacja, Polsat Cafe, Polsat Play, Polsat Sport News) oraz   wybranych przez Cyfrowy Polsat materiałów audiowizualnych na żądanie obejmujących krótkie fomy 

audiowizualne tj. wybrane kabarety.  

3. Aplikacja Ipla dostępna jest na wybranych urządzeniach lub dostępna do pobrania w Google Play Android Market 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.redefine.ipla&hl=pl). Uruchomienie Aplikacji Ipla wymaga akceptacji warunków licencji określonych przy pierwszym 

uruchomieniu Aplikacji Ipla.  

4. W celu aktywacji Pakietu iplaPlus Użytkownik Promocji musi wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści „START IPLAPLUS” na numer 60510. 

5. Za moment aktywacji Pakietu iplaPlus uznaje się moment, w którym Polkomtel wysłał do Abonenta wiadomość SMS potwierdzającą aktywację Pakietu iplaPlus („SMS 

powitalny”). Moment wysłania wiadomości SMS z dokładnością do minuty wysyłki można sprawdzić w szczegółach wiadomości SMS potwierdzającej aktywację Pakietu iplaPlus.  

6. Użytkownik Promocji w SMSie powitalnym otrzyma informację o długości bezpłatnego okresu korzystania z Pakietu iplaPlus oraz o  sposobie jego dezaktywacji. 

7. Korzystanie z Pakietu iplaPlus od jego aktywacji do dnia 31.12.2018 r. jest bezpłatne.  

8. Jeśli przed 31.12.2018 r. Użytkownik Promocji nie dezaktywuje Pakietu iplaPlus, Pakiet iplaPlus zostanie automatycznie przedłużony na kolejne płatne  30 dniowe okresy 

rozliczeniowe. Opłata za korzystanie z Pakietu iplaPlus w każdym 30 dniowym okresie rozliczeniowym wyniesie 5 zł (6,15 zł z VAT). 

9. Każdy Użytkownik Promocji zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS o zbliżającym się zakończeniu bezpłatnego okresu korzystania z Pakietu iplaPlus, o sposobie 

jego dezaktywacji oraz o automatycznym przedłużeniu Pakietu iplaPlus na kolejne płatne 30 dniowe okresy rozliczeniowe w przypadku braku dezaktywacji Pakietu iplaMix. 

10. W celu dezaktywacji Pakietu iplaPlus Użytkownik Promocji musi wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści „STOP IPLAPLUS” na numer 60510. 

11. Korzystanie z Pakietu IplaPlus nie jest możliwe, jeśli Użytkownik Promocji ma zablokowane połączenia wychodzące na numery usług o podwyższonej opłacie oraz połączenia 

przychodzące z takich numerów. 

12. W Okresie Promocji Użytkownicy Promocji, którzy będą korzystali z Pakietu IplaPlus za pośrednictwem Aplikacji Ipla przy wykorzystaniu pakietowej transmisji danych 

GPRS/EDGE/3G/LTE otrzymają nielimitowany pakiet danych  przeznaczony na transmisję danych do pakietu IplaPlus za pośrednictwem Aplikacji Ipla. 

13. Z tytułu otrzymania pakietu danych, o którym mowa w ust. 12 w okresie do dnia 31.12.2018 r. Użytkownik Promocji nie będzie zobowiązany do wnoszenia opłat. Po tym dniu  

Użytkownik Promocji będzie obciążany opłatami a pakiet iplaPlus zgodnie z postanowieniami ust. 8. 

14. Korzystanie z  pakietu Ipla Plus w Roamingu Regulowanym odbywa się na zasadach opisanych w  cenniku określającym zasady korzystania z połączeń międzynarodowych i w 

roamingu międzynarodowym, z którego korzysta Abonent. 

15. W przypadku Użytkowników korzystających z taryf/promocyjnych planów cenowych, w których prędkość transmisji danych jest obniżana po wykorzystaniu w danym Okresie 

rozliczeniowym pakietu danych lub po przekroczeniu limitu ilości danych wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, prędkość transmisji danych w 

ramach pakietu danych, o którym mowa w ust. 12 również ulegnie obniżeniu.  

 

§ 3  Postanowienia końcowe 
1. Informacje na temat wybranych usług ipla, do których należy Pakiet iplaPlus, oraz zasad korzystania z Aplikacji Ipla znajdują się w Regulaminie promocji dla klientów Plus 

„Serwis Ipla Premium MT” dostępnym na stronie internetowej plus.pl 

2. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz odpowiedniego 

regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

3. Regulaminy dostępne są na witrynie internetowej pod adresem www.plus.pl, oraz w siedzibie Polkomtel Sp. z o.o. przy ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.  

                                                           
1 Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010078, kapitał zakładowy wynosi: 13 934 113,44 złotych wpłacony w całości, NIP 796-18-10-732, REGON 670925160. 
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