
Regulamin promocji „Numer tymczasowy 5” („Regulamin Promocji”) 
wersja z dn. 14.01.2016r. 

 
 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Promocja „Numer tymczasowy 5” („Promocja”) organizowana jest przez Polkomtel sp. z o.o.1 („Polkomtel”) i 

skierowana do Klientów, którzy skorzystają z możliwości przeniesienia przydzielonego numeru przeznaczonego 
do korzystania z usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej od innego, 
dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych do sieci Polkomtel („numer docelowy”) i w czasie 
trwania Promocji zawrą z Polkomtel pisemną umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) 
stając się Abonentami2 z numerem tymczasowym na czas do momentu przeniesienia do sieci Polkomtel numeru 
przenoszonego („numer docelowy”).  

2. Z Promocji może skorzystać Klient, który złoży Wniosek o przeniesienie numeru do sieci Polkomtel.  
3. Promocja trwa od dnia 12 kwietnia  2013 r. do odwołania. 

 
                                                                          § 2 UPRAWNIENIA ABONENTA   

1. Polkomtel zobowiązuje się rozpocząć świadczenie usług na numerze tymczasowym w czasie nie dłuższym niż 7 
(siedem) dni od dnia zawarcia Umowy.  

2. W przypadku, gdy w terminie  6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy z przyczyn niezależnych od Polkomtel, nie 
nastąpi przeniesienie numeru docelowego do sieci Polkomtel, numer tymczasowy przysługiwać będzie Abonentowi 
na warunkach określonych Umową przez czas obowiązywania Umowy. Nieprzeniesienie numeru docelowego do 
sieci Polkomtel nie wpływa na warunki, zobowiązania stron i okres obowiązywania Umowy dotyczącej numeru 
tymczasowego. 

 
§ 3  INFORMACJE DODATKOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Abonament oraz Regulaminu przenoszenia 
numeru przy zmianie dostawcy usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.  

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Polkomtel oraz na stronie internetowej www.plus.pl. 
 
 

Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji „Numer tymczasowy 5”  określone w Regulaminie Promocji.    
 
 
   ..............................., dnia .................... 20… r.                   Podpis Klienta……………………………………………………….. 
 
                                                                                           
 

                                                 
Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419430, kapitał 
zakładowy 2.360.069.800,00zł, 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. – Abonament. 

http://www.plus.pl/

