
 

    

Regulamin Promocji „Zostań z Plusem III” („Regulamin Promocji”) 
(wersja obowiązująca od dn. 18.12.2018 r.) 
 

 

§ 1 Opis Promocji 

 

1. Promocja „Zostań z Plusem III” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („POLKOMTEL”) i adresowana do 

Abonentów Simplus2, Abonentów Sami Swoi2, Abonentów 36i63, Abonentów Na Kartę4 oraz Abonentów MixPlus5, Abonentów Plus Mix6 oraz 

Abonentów Mix7 (zwanych dalej łącznie „Abonentami”) po czasie oznaczonym Umowy, którzy złożą wniosek o przeniesienie numeru do 

innej sieci.  

2. Promocja obowiązuje od dnia 04.03.2016 r. do odwołania. 

3. Aby skorzystać z Promocji Abonent musi wycofać wniosek o przeniesienie numeru do innej sieci. 

4. Abonent wyraża chęć wycofania wniosku o przeniesienie numeru do innej sieci („Wniosek”) poprzez bezpłatne wysłanie wiadomości 

tekstowej SMS na numer 80660 o treści: ZOSTAJE. 

5. Potwierdzenie wycofania Wniosku nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez POLKOMTEL wiadomości tekstowej 

SMS o której mowa w § 1 pkt 4.  

6. Momentem odwołania Wniosku jest dzień i godzina, kiedy POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość SMS potwierdzającą odwołanie 

Wniosku. 

 

§ 2 Informacje dodatkowe 

 
1. Informacje o odwołaniu Promocji zostaną podane do wiadomości publicznej za pośrednictwem stron internetowych www.plus.pl i 

www.plushbezlimitu.pl.  

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia 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.), lub 

Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi albo Regulaminu 

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

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Oferty na Kartę, Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6 oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulamin świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Mix (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r.) i Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o – oferty Mix oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z 

o.o. dla Abonentów MIXPLUS.  

3. Regulamin Promocji jest dostępny na stronach internetowych www.plus.pl a także 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, 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 Simplus/Sami Swoi (dla Umów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo 

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

telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Oferty na Kartę 
3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6. 
4 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla umów zawartych od 25.12.2014 r.). 
5 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o dla Abonentów MIXPLUS . 

6 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o dla Abonentów Plus Mix.   
7 W rozumieniu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Mix i Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o 
– oferty Mix. 


