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Regulamin Promocji „SMS na stacjonarny” („Regulamin Promocji”) 

Wersja z dnia 25.01.2019 r. 

 
Regulamin Promocji SMS na stacjonarny („Regulamin Promocji”)  

1.  Promocja SMS na stacjonarny ("Promocja") jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („Polkomtel”)1 i jest skierowana do Abonentów2, Abonentów Mix3, 

Abonentów   MIXPLUS4, Abonentów Plus Mix5, Abonentów Simplus/Sami Swoi6, Abonentów na Kartę7, Abonentów 36.68, w tym korzystających z usługi „MultiInfo” lub 

usługi „Dostęp do SMS-C”, którzy w trakcie trwania Promocji skorzystają z usługi, wskazanej w ust. 3 poniżej.  

2.  Abonenci, Abonenci Mix, Abonenci MIXPLUS, Abonenci Plus Mix, Abonenci Simplus/Sami Swoi, Abonenci na Kartę, Abonenci 36.6, w tym korzystające z usługi „MultiInfo” 

lub usługi   „Dostęp do SMS-C” zwani są dalej łącznie Abonentami.  

3.  Promocja trwa od dnia 10.03.2016 r. do odwołania.  

4.  W ramach Promocji oferowana jest usługa umożliwiająca Abonentom wysyłanie wiadomości SMS na krajowe numery stacjonarne, na warunkach określonych w 

Regulaminie    („Usługa").  

5.  Aby skorzystać z Usługi, Abonent powinien wysłać wiadomość SMS na wybrany krajowy numer stacjonarny, na który ma zostać przesłana wiadomość SMS, 

wykorzystując jedną z   poniżej wskazanych opcji:  

a) (nr kierunkowy) oraz numer stacjonarny - np.: 22 1324567  

b) 48 (nr kierunkowy) oraz numer stacjonarny - np.:  4822 1324567  

c) 0048 (nr kierunkowy) oraz numer stacjonarny - np.: 004822 1324567  

d) +48 (nr kierunkowy) oraz numer stacjonarny - np.:+4822 1324567  

6.  Wysyłane w ramach Usługi wiadomości SMS będą przesyłane na wybrany przez Abonenta krajowy numer stacjonarny odbiorcy w formie  wiadomości głosowej.  

7.  W trakcie trwania Promocji w przypadku korzystania z Usługi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wysokość opłaty za wysłanie jednej wiadomości SMS w ramach Usługi 

wynosi 0,62 zł brutto (0,50 zł bez VAT).  

8.  W trakcie trwania Promocji w przypadku korzystania z Usługi poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, wysokość opłaty za wysłanie jednej wiadomości SMS w ramach 

Usługi odpowiadać będzie stawce za wysłanie jednej wiadomości SMS na numer komórkowy w roamingu międzynarodowym, zgodnie z Cennikiem świadczenia usług 

telekomunikacyjnych właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego korzysta Abonent.  

9.  W ramach Usługi przez jedną wiadomość SMS rozumie się wiadomość wysyłaną z telefonu GSM, zawierającą nie więcej niż 160 znaków alfanumerycznych, kodowanych 

na 7 bitach lub nie więcej niż 140 bajtów danych w postaci binarnej, zgodnie z normami ETSI GSM. W przypadku wysłania wiadomości  SMS, zawierającej polskie znaki 

(np. ą i ę) z wykorzystaniem aparatu telefonicznego, kodującego polskie znaki (tryb UNICODE), długość jednej wiadomości SMS wynosi maksymalnie 70 znaków 

alfanumerycznych.  

10.  W przypadku jednorazowego wysłania wiadomości SMS zawierającej więcej niż 160 znaków alfanumerycznych kodowanych na 7 bitach lub więcej niż 140 bajtów danych 

w postaci binarnej, lub więcej niż 70 znaków alfanumerycznych w przypadku wiadomości SMS zawierającej polskie znaki (np. ą i ę) z wykorzystaniem aparatu 

telefonicznego kodującego polskie znaki (tryb UNICODE) , tekst wiadomości SMS zostanie podzielony na odpowiednią liczbę wiadomości SMS, stosownie do wartości 

wskazanych w ust. 9 powyżej, z których każda wiadomość SMS podlega opłacie w wysokości określonej w ust. 7 lub ust. 8 Regulaminu Promocji, zależnie od miejsca 

korzystania z Usługi.  

  11.  Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.plus.pl  

  12.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji mają zastosowanie 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 25.12.2014r.),  Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – oferty 

abonamentowe, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi, Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę, 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 MIXPLUS, Regulaminu świadczenia  usług telekomunikacyjnych przez 

POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Mix, Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty  Mix, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów 36.6, 

Regulaminu świadczenia usługi MultiInfo wraz z Regulaminem dodatkowej funkcjonalności usługi MultiInfo: „Modułu Dynamiczny nadpis” (dotyczy dla wiadomości SMS) 

oraz Regulaminem dodatkowej funkcjonalności usługi MultiInfo: statyczny nadpis dla wiadomości MMS, Regulaminu świadczenia usługi „Dostęp do SMSC” przez 

POLKOMTEL sp. z o.o. wraz z Regulaminem dodatkowej funkcjonalności usługi „Dostęp do SMS-C”: Statyczny nadpis, o ile Regulamin Promocji nie stanowi inaczej.  

                                                                        
1 Polkomtel  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 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 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl. 
2 w rozumieniu odpowiednio 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.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

Polkomtel sp. z o.o. – oferty abonamentowe. 
3 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Mix oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty  

Mix 
4 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS. 
5 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix. 
6 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi. 
7 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – 

oferty Na Kartę 
8 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów 36.6. 
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