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Regulamin promocji „3 miesiące gratis” („Regulamin”) 

wersja z dnia 04.12.2019 r.  

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Promocja „3 miesiące GRATIS” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel”) i skierowana jest do: 

a. osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Klient”), którzy w czasie trwania 

Promocji zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa") na okres 24 miesięcy („czas ozna czony Umowy”) w 

ramach Promocji z grupy „PLUS. III” oraz „„DUET, RODZINA, RODZINA+ III”, stając się Abonentami w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty abonamentowe, 

b. Abonentów będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, którzy nie zalegają z płatnościami na rzecz 

Polkomtel i którzy w czasie trwania Promocji przedłużą dotychczasową umowę z abonamentem nie niższym niż 29,90 zł w ramach Promocji z grupy „PLUS. 

III dla Stałych Klientów” oraz „DUET, RODZINA, RODZINA+ III DLA STAŁYCH KLIENTÓW” i aktywują usługę/usługi, o których mowa w § 2 

  

2.  Promocja obowiązuje od dnia 04.11.2019 r. roku do 26.12.2019 r. („Okres Trwania Promocji”).  

 

§ 2 Zasady Promocji 

1. Każdy Abonent, który jest uprawniony do udziału w Promocji zgodnie z par. 1 ust. 1, uzyskuje możliwość zakupu 3 usług (Pakiet IPLA HBO, Pakiet IPLA PSP oraz TIDAL), każdej 

z 3-miesięcznym darmowym okresem próbnym (90 dni). Okres próbny, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest niezależny od wcześniejszego korzystania z usług. Każda z 

usług może być zakupiona osobno. 

2. Usługi dostępne w promocji: 

a. Pakiet odnawialny 30-dniowy HBO dostępny na www.ipla.tv   (Pakiet IPLA HBO) 

b. Pakiet odnawialny 30-dniowy  IPLA Polsat Sport Premium dostępny na www.ipla.tv   (Pakiet IPLA PSP) 

c. Usługa TIDAL z 30-dniowym okresem subskrypcji  (TIDAL) 

3. Abonent uprawniony, w celu skorzystania z Promocji musi wysłać, nie wcześniej niż 2 godziny od podpisania umowy i nie później niż 03.01.2020 r., na numer 80200 (koszt 0 zł) 

SMS o treści: 

a. „HBO”, a następnie w celu skorzystania z promocji na Pakiet IPLA HBO dokonać jego aktywacji na www.ipla.tv nie później niż do 10.01.2020 r.,  a 3 

miesięczny darmowy okres próbny zostanie przyznany automatycznie, 

b. „LIGA” a następnie w celu skorzystania z promocji na Pakiet IPLA PSP dokonać jego aktywacji na www.ipla.tv nie później niż do 10.01.2020 r. , a 3 

miesięczny darmowy okres próbny zostanie przyznany automatycznie, 

c. „TIDAL”  w celu aktywacji usługi TIDAL dostępnej w aplikacji mobilnej TIDAL a 3 miesięczny darmowy okres próbny zostanie przyznany automatycznie.  

4. Po upływie 3-miesięcznego darmowego okresu próbnego Abonent zostanie obciążony następującymi opłatami, które zostaną doliczone do faktury z tytułu umowy o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych: 

a. w przypadku korzystania z pakietu IPLA HBO  zostanie pobrana opłata w wysokości 20 zł miesięcznie, 

b. w przypadku korzystania z pakietu IPLA PSP  zostanie pobrana opłata w wysokości 40 zł miesięcznie,  

c. w przypadku korzystania z usługi TIDAL  zostanie pobrana opłata w wysokości 19,99 zł miesięcznie, 

 

5. W celu dezaktywacji usługi dostępnej w Promocji Abonent, który ma aktywną usługę w Promocji powinien wysłać SMS na numer 80200 (koszt 0 zł) SMS o treści: 

a. DEAKT  HBO w celu dezaktywacji pakietu HBO lub wyłączyć pakiet na stronie www.ipla.tv  

b. DEAKT  LIGA w celu dezaktywacji pakietu IPLA Polsat Sport Premium lub wyłączyć pakiet na stronie www.ipla.tv 

c. DEAKT  TIDAL w celu dezaktywacji usługi TIDAL 

Dezaktywacja Pakietu nastąpi z końcem  opłaconego okresu. 

 

§ 3  Postanowienia końcowe 

1. W zakresie świadczenia usług dostępnych w Promocji zastosowanie znajdują odpowiednio:  

a. Regulamin płatnego dostępu do IPLA w Cyfrowym Polsacie dostępny na www.ipla.tv/regulaminy dla pakietów IPLA HBO w IPLA i IPLA  Polsat Sport Premium 

(PSP) 

b. TIDAL – warunki i zasady użytkowania dostępny na plus.pl/tidal dla usługi TIDAL. 

2. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych oraz odpowiedniego regulaminu, o których mowa w pkt. 1 powyżej. 

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