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Regulamin Promocji „Bonusy do doładowań w Mix” („Regulamin Promocji”) 
(wersja obowiązująca od dnia 14.02.2018 r.) 
 

§1 OPIS PROMOCJI 

1. Promocja „Bonusy do doładowań w Mix” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.1 („Polkomtel”) i adresowana do Abonentów Plus Mix2 i Abonentów Mix3 

(zwanych dalej „Abonentami MIX”), którzy korzystają z niżej wymienionych taryf4: 

a) MIX 7 

b) Plush MIX 

c) JA + MIX 

d) MIX X 

2. Promocja obowiązuje od dnia 26.04.2017 r. do odwołania. 

1. W ramach promocji każdy Abonent MIX, który dokona zasilenia swojego konta nominałami  z zakresów podanych w tabeli poniżej otrzymuje bonus do doładowania: 

Nominał zasileń konta      Wartość zasilenia konta        Procentowa wartość Bonusa 

100,00 zł - 149,00 zł (z VAT) 115% wartości nominału 15% 

150,00 zł (z VAT) 120% wartości nominału 20% 

2. Bonus może być wykorzystany przez Abonenta MIX w Okresie ważności dla Usług wychodzących na wszystkie usługi dostępne dla tego Abonenta Mix zgodnie z obowiązującą 

go taryfą. 

§2 INFORMAJCE DODATKOWE 

3. Polkomtel może zakończyć świadczenie usług w ramach włączonej Promocji lub dokonać zmiany warunków Promocji na  podstawie wypowiedzenia dokonanego na 30 dni przed 

zakończeniem Promocji lub wejściem w życie nowych warunków  Promocji. Wypowiedzenie nastąpi SMS-em wysłanym na numer telefonu, na którym jest włączona Promocja. 

4. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie podana przez Polkomtel do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.plus.pl  

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług  telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla 

Abonentów Plus Mix albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Mix oraz cenników obowiązujących danego Abonenta. Pojęcia pisane 

wielka literą mają znaczenie nadane im w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub w obowiązującym danego Abonenta regulaminie świadczeni a usług 

telekomunikacyjnych, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 

 

                                                           
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 w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, kapitał zakładowy 3 525 300 000 PLN. 

Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowy 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 Plus Mix 
3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Mix 
4 Nazwę posiadanej taryfy Abonent może bezpłatnie sprawdzić wpisując krótki kod *147# i wciskając przycisk „zadzwoń” 
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