Regulamin Promoccji „50% więccej za staż” („„Regulamin”))
(wersja obbowiązująca od dnia 18.12.201
18r.)
§ 1. Opiss Promocji
1.

Promocja „500% więcej za staż” („Promo
ocja”) jest orgaanizowana przeez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („„POLKOMTEL””) i adresowanaa do
Abonentów N
Na Kartę2 korzyystających z taryyfy JA + Interneet na Kartę (zw
wanych dalej „Abonentami”), kktórzy korzystaają z Promocji „JJa +
Internet na K
Kartę: Bonus za doładowanie” oraz
o mają staż w sieci3 co najm
mniej 2160 godzin (90 dni).

2.

wania Promocjji”).
Promocja obowiązuje od dnia 13.04.20117 r. do odwołannia („Okres Trw

3.

Każdy Aboonent znajdująący się w Okressie ważności d la Usług wychoodzących, któryy w Okresie Trrwania Promocjji włączy Promocję
oraz zasilii swoje konto zgodnie
z
z zasaadami określonnymi w § 2 ust. 2, otrzyma do
d każdego zaasilenia4 bonusoowy pakiet dannych
(„Bonus zza staż”) zgodnnie z tabelą z § 2 ust. 2 poniżeej, do wykorzysttania na zasada
ach określonychh w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Przyzznanie Bonussu za staż
1.

W celu aktyw
wacji Bonusu zaa staż należy:
1)

m
mieć staż w sieeci3 nie mniej niż 90 dni

2)

aaktywować Proomocję w jeden z następującycch sposobów:

3)
2.

a)

wpisaać na klawiaturzze telefonu króttki kod *136*11**02# zatwierdzo
ony przyciskiem
m „zadzwoń” lubb

b)

zadzw
wonić do Działuu Obsługi Klientta pod nr 6011002601 lub

c)

zalogować się do Moobilnego Plus O
Online.

ZZasilić konto zggodnie z podaną niżej tabelą

Wielkość B
Bonusu za Stażż zależy od wyssokości dokonaanego zasilenia zgodnie z poniższą tabelą:
Bonus

Okres ważnoości

za staż

Bonusu za st
staż

5 zł – 9,99 zł

50 MB

48 godzin (2 ddni)

10 zł- 19,99 zł

0,5 GB

168 godzin (7 dni)

20 zł- 24,99 zł

3 GB

336 godzin (144 dni)

25 zł - 49,99 zł
z

5 GB

720 godzin (300 dni)

50 zł – 99,99 zł
z

10 GB

1440 godzin (600 dni)

100 zł i więcejj

25 GB

2880
2
godzin (1220 dni)

doładowanie

B
za staż zostanie przyzznany automatyycznie najpóźnniej w ciągu 24 godzin od momentu dokona nia zasilenia konta, o przyznaniu
3. Bonus
Bonnusu za staż Abbonent zostaniee powiadomiony za pomocą w
wiadomości teksstowej SMS,

PO
OLKOMTEL sp. z oo.o. z siedzibą w Warszawie
W
(02-6733), ul. Konstruktorsska 4, zarejestrowaana w rejestrze przzedsiębiorców Krajoowego Rejestru Sąądowego prowadzoonym
przeez Sąd Rejonowy ddla m.st. Warszaw
wy w Warszawie, XIII
X Wydział Gospoddarczy Krajowego Rejestru Sądoweg
go pod nr KRS: 00000419430, NIP: 5227-10-37-727, REG
GON:
011307968, kapitał zakładowy 2.360.0699.800,00 PLN, Dziaał Obsługi Klienta teel. 601102601, faxx 601102602 (opłaty, jak za zwykłe poołączenie telefoniczzne zgodnie z pakiietem
taryffowym, z którego kkorzysta Abonent), e-mail: bok@plus.ppl
2
W rozumieniu Regulaaminu świadczeniaa usług telekomunikkacyjnych przez PO
OLKOMTEL sp. z o.o.
o – Na Kartę oraz Regulaminu świaadczenia usług teleekomunikacyjnych przez
p
POLLKOMTEL sp. z o.oo. – oferty Na Kartęę.
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1

3

Liiczony od mom
mentu włączeenia się do sieci

4

Boonus nie jest przyznnawany za zasilenia dokonane w ramach usługi teleprzeelew.

4. Bonus
B
za staż m
można wykorzyystać w okresiee wskazanym w tabeli („Okress Ważności Bo
onusu za staż””), liczonym od momentu wysłaania
przez POLKOMTE
EL do Abonentaa wiadomości teekstowej SMS, o której mowa w pkt 3 powyże
ej.

§ 3. Zasady koorzystania z Bonusu
B
za staż
1.

Limit danych dostępny w ramach przyzznanego Bonuusu za staż może być wykorzystany tylkoo, gdy wartośćć konta Aboneenta
jest dodatniaa (min. 1 groszz) i Abonent zn
najduje się w O
Okresie ważno
ości dla Usług wychodzącychh.

2.

Po upływie Okresu Ważnoości Bonusu za
z staż, niewykkorzystany limit w ramach Bonusu
B
za staaż przepada i nie jest zwraccany
w
jeddnostek z Bonussu za staż, upłyywie Okresu Ważności
W
Bonussu za staż lub deaktywacji
d
Bonnusu
w jakiejkolwieek formie. Po wyczerpaniu
za staż z opłaaty za transmisjję danych nalicczane są zgodn ie z Cennikiem Taryfy JA + Intternet na Kartęę.

3.

Transmisja ddanych w ram
mach Bonusu na staż jesst rozliczana z dokładnością
ą do 100 KBB, dane wysyyłane i odbierrane
w ramach jeddnej sesji są rozzliczane oddzielnie.

4.

Bonus za staaż obejmuje dosstęp do Internettu w technologiii LTE, HSPA+, HSPA, HSDPA
A, 3G (UMTS), EDGE i GPRS.
A, HSDPA, 3G(UMTS), EDGE
E, GPRS Bonuss za staż obejm
muje dostęp do iinternetu poprzez Punkty Dosttępu
W technologii HSPA+, HSPA
(APN): WAP (wap, wap.plussgsm.pl, plus); Internet
I
(Interneet, www.plusgssm.pl, plus).
Bonus za staaż nie obejmujje pakietowej transmisji
t
danyych poprzez Puunkt Dostępu (APN):
(
video.pllusgsm.pl i za pomocą protokołu
(RTSP) („Video Streaming")) oraz transmisji danych w ram
mach usługi MM
MS, które rozliczzane są zgodniee z Cennikiem taryfy JA + Inteernet
na Kartę.
n pomniejszaa jednostek dosstępnych w ram
mach
Transmisja ddanych w ramacch APN wap.pllus.pl przy połąączeniach z porrtalem Plus.pl nie
Bonusu za sstaż, a opłaty naliczane są zgodnie
z
z Cen nikiem taryfy JA
J + Internet na Kartę bądźź Regulaminem
m Promocji „Pluus.pl
najlepszy porrtal w komórce bez dodatkowyych opłat”.
W technologii LTE Bonuss obejmuje dosttęp do internetuu poprzez Punkkt Dostępu (APN
N): Internet orazz plus.

5.

Z Bonusu zza staż nie możżna korzystać w roamingu.

6.

Bonus za sttaż może być wykorzystany
w
wyłącznie w zzasięgu sieci Plus.
P

7.

Abonent mooże w Okresie Trwania
T
Promoccji korzystać z P
Promocji i otrzyymywać Bonus za
z staż dowoln ą liczbę razy.

8.

Abonent m
ma możliwość sprawdzenia pozostałego limitu danychh w ramach przyznanego Bonusu za staż oraz dnia,
d
w którym uupływa Okres Ważności
W
Bonusu za staż zza pomocą króótkiego kodu: *121# zatwierddzonego przycciskiem „zadzw
woń”.
Sprawdzeniee powyższych informacji możliwe jest równieeż z poziomu aplikacji
a
Plus In
nternet (od werssji 2.2) oraz pooprzez serwis „Plus
online”. W aaplikacji Plus Internet należy wejść
w
w menu „„iPlus na kartę”” lub „Plus Interrnet na Kartę”, wybrać przycissk „wysłać dow
wolny
krótki kod” ooraz wpisać kodd *121# i potwieerdzić.

9.

Abonent zostanie powiiadomiony za pomocą wiaddomości teksttowej SMS o wykorzystaniuu środków z Bonusu za staż
i o upływiee Okresu Ważności Bonusu zaa staż.

10.

W przypaddku, gdy Aboneent posiada na swoim koncie jjednocześnie aktywny
a
Bonus za staż i inny ppakiet MB, w pierwszej
p
kolejnności
wykorzystyywane są GB z Nocnego Trransferu 200 G
GB (w godzinaach obowiązyw
wania Nocnego Transferu), naastępnie MB/G
GB z
Pakietu B
Bonusowego naa starterze, a następnie MB
B/GB z Bonussu za staż. Kolejność
K
wykoorzystywania MB/GB
M
z pakieetów
niewymiennionych powyżeej określają regulaminy tych paakietów.

11.

Abonent m
ma możliwość wyłączenia
w
Prom
mocji, w tym ce lu należy:

12.

1)

w
wpisać na klaw
wiaturze telefonuu krótki kod *1336*00*02# zatw
wierdzony przyciskiem „zadzwooń” lub

2)

zzadzwonić do Działu
D
Obsługi Klienta
K
pod nr 6601102601 lub

3)

zzalogować się do
d Mobilnego Plus
P Online.

Dezaktywaacja na koncie Abonenta nasstępuje najpóźnniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymaania przez POLLKOMTEL zlecenia
dezaktywaacji. O dezaktyw
wacji Promocji Abonent
A
zostannie powiadomioony zwrotną wia
adomością SMSS.

§ 4. Infformacje dod
datkowe
1.

Abonent nnie może wykoorzystywać pakiietów danych pprzyznanych w ramach Bonusa za staż do budowy lub wzbogacenia innnych
usług (np. udostępniania możliwości wyssyłania wiadom
mości SMS z Intternetu).

2.

3.

POLKOMTTEL może zakończyć świadcczenie usług w ramach aktyw
wowanej Promo
ocji lub dokonać
ać zmiany waruunków Promocjji na
podstawiee wypowiedzenia dokonanego na 30 dni przeed zakończenieem Promocji lub
b wejściem w żżycie nowych warunków
w
Prom
mocji.
S
wysłannym na numer ttelefonu, na któórym jest aktyw
wna Promocja.
Wypowieddzenie nastąpi SMS-em
W kwestiach nieuregulowannych Regulaminnem zastosowaanie mają postaanowienia Regu
ulaminu świadcczenia usług telekomunikacyjnnych
przez POLKO
OMTEL sp. z o.o.
o – Na Kartęę oraz Regulam
minu świadczenia usług telekomunikacyjnychh przez POLKO
OMTEL sp. z o.o. –
oferty Na Karrtę oraz Cennikka taryfy JA + Innternet na Kartęę.

4.

Regulaminn jest dostępny na stronie internetowej www.pplus.pl oraz w siedzibie
s
POLKOMTEL.

