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Regulamin promocji „Dostęp do IPLA z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych” („Regulamin”) 

wersja z dnia 31.08.2018 r.  

§.1 

1. Promocja „Dostęp do IPLA z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną 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 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968 („Polkomtel”). 

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. Promocja 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 „Klientami”, 

którzy zawarli z Polkomtel umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 01.01.2016 r.  i zwani są   dalej łącznie „Użytkownikami Promocji”. 

3. Promocja trwa od dnia 30 maja 2018r. do odwołania („Okres Promocji”).  

4. W Okresie Promocji Użytkownicy Promocji, którzy: 

a. aktywują usługę telekomunikacyjną o podwyższonej opłacie świadczoną przez Polkomtel („Usługa”), w ramach której świadczeniem dodatkowym jest audiowizualna 

usługa medialna typu „video on-line” („Pakiet IPLA”), której dostawcą jest Cyfrowy Polsat S.A.1 lub aktywują pakiet IPLA PLUS w drodze zautoryzowania się w serwisie 

IPLA  (www.ipla.tv lub aplikacja mobilna IPLA) jako Klienci Plusa, poprzez wpisanie w ustawieniach konta swojego numeru MSISDN  

oraz 

b. będą korzystali z Pakietu IPLA za pośrednictwem aplikacji mobilnej IPLA („Aplikacja IPLA”), przy wykorzystaniu pakietowej transmisji danych GPRS/EDGE/3G/LTE,  

otrzymają nielimitowany pakiet danych  na transmisję danych do Pakietu IPLA lub pakietu IPLA PLUS za pośrednictwem Aplikacji IPLA.  

5. Z tytułu otrzymania pakietu danych, o którym mowa w ust. 4 Użytkownik Promocji nie będzie zobowiązany do wnoszenia opłat.  

6. Korzystanie z  pakietów Ipla w Roamingu Regulowanym odbywa się na zasadach opisanych w  cenniku określającym zasady korzystania z połączeń międzynarodowych i w 

roamingu międzynarodowym, z którego korzysta Abonent.  

1. W przypadku Użytkowników Promocji 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. 4 również ulegnie obniżeniu. 

 

§2. 

1. Polkomtel zobowiązuje się usunąć w technicznie możliwym i rozsądnym ekonomicznie terminie nieprawidłowości w dostępie do Aplikacji poprzez APN Plus w przypadku 

zgłoszenia przez Użytkowników Promocji takich nieprawidłowości lub reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: < bok@plus.pl >.  

2. Informacje na temat pakietów IPLA oraz zasad korzystania z Aplikacji IPLA znajdują się w Regulaminie promocji dla klientów Plus „Serwis IPLA Premium MT” dostępnym na 

stronie internetowej www.plus.pl/ipla 

 

3. Regulamin dostępny jest na stronie www.plus.pl/ipla oraz w siedzibie Polkomtel. 

 

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

regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

 

                                                           
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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