
 

   

Regulamin Promocji „Nowa funkcjonalność w pakietach internetowych w taryfach Nowa taryfa Simplus, Sami Swoi, 
Team 7, Easy, 36.6, PNK Do Wszystkich, Twoj Profil, PNK SMSy i Internet, PNK w Sieci, PiszMow, Simplus, Plus na 

Karte, PNK Rok Waznosci Konta, PnK bez limitu, Plush bez limitu” („Regulamin Promocji”) 
(wersja obowiązująca od dn. 16.06.2016 r.) 

 
 

  
§ 1 Opis Promocji 

 

1. Promocja „Nowa funkcjonalność w pakietach internetowych w taryfach Nowa taryfa Simplus, Sami Swoi, Team 7, Easy, 36.6, PNK 

Do Wszystkich, Twój Profil, PNK SMSy i Internet, PNK w Sieci, PiszMow, Simplus, Plus na Kartę, PNK Rok Ważności Konta, PnK 

bez limitu, Plush bez limitu” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („POLKOMTEL”) i adresowana do 

Abonentów Simplus2, Abonentów 36i63 oraz Abonentów Na Kartę4, którzy posiadają jedną z taryf wymienionych w tytule Promocji (zwanych 

dalej „Abonentami”). 

2. Promocja obowiązuje od dnia 16.06.2016 r. do odwołania. 

3. W ramach Promocji Abonent, który posiada na koncie uruchomiony pakiet internetowy z ograniczeniem prędkości transmisji danych do 32 

kb/s (funkcjonalność „lejka”), po wykorzystaniu pełnej liczby GB dostępnych w zakupionym pakiecie, ma możliwość uruchomić równolegle 

kolejne pakiety internetowe z funkcjonalnością lejka z różną ilością GB. 

4. W sytuacji, gdy Abonent posiada dwa lub więcej pakietów internetowych z funkcjonalnością lejka, prędkość transmisji danych jest 

ograniczana po wykorzystaniu wszystkich GB dostępnych w  tych pakietach. 

5. W sytuacji, gdy Abonent posiada pakiet internetowy z funkcjonalnością lejka oraz pakiet internetowy bez funkcjonalności lejka, po 

wykorzystaniu jednostek podstawowych z pakietu z funkcjonalnością lejka prędkość transmisji danych jest ograniczana, a pakiet bez 

funkcjonalności lejka nie jest pomniejszany. 

6. Pełna prędkość transmisji danych jest przywracana po dokupieniu kolejnego pakietu z funkcjonalnością lejka lub po odnowieniu się 

cyklicznego pakietu z funkcjonalnością lejka . 

7. Promocja nie może być wykorzystana w roamingu międzynarodowym.  

 

§ 2 Informacje dodatkowe 

 

1. POLKOMTEL może zakończyć świadczenie usług w ramach aktywowanej 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 aktywna Promocja. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia właściwego dla danego Abonenta Regulaminu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.. 

3. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.plus.pl oraz 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 zł, NIP: 527-10-37-

727, REGON: 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601 (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  

3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36i6 
4
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę. 
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