Regula
amin Prom
mocji „Startery w Ta
aryfie JA + Internet Na Kartę”” („Regula
amin”)
(wersja o
obowiązująca
a od 18.12.2
2018 r.)

I.

Opis Pro
omocji

1.

Promocja „Startery w Taryfie JA
A + Internet na Kartę” („„Promocja”)) jest organizzowana przez POLKOMT
TEL
o.1 („POLKO
OMTEL”) i ad
dresowana do
o Klientów, którzy
k
w cza
asie jej trwannia zakupią zestaw
z
starto
owy
sp. z o.o
w oferciie JA + Inte
ernet Na Ka
artę oznaczo
ony informac
cją o Promo
ocji, stając ssię Abonenttami Na Kartę2
nie „Abonenttami”).
(zwanycch dalej łączn

2.

dotyczące sttarterów JA + Internet Na
a Kartę reguluje Tabela 1 poniżej.
Zasady d
Cena Sttartera
Kwota na Start
Pakiet Kw
wotowy
Pakiet Bo
onusowy
Promo
ocyjny Pakiet 30
0 GB Internet na
a rok
3

Starrter 30 GB na rook
15 zł
1 zł
14 zł
5 GB
30 GB
G ważne 365 ddni

Pakiet video
v

nie dostępny

Okre
es ważności dla
a Usług wychodz
zących, Okres W
Ważności Pakie
etu
Kwoto
owego, Okres Ważności
W
Pakietu Bonusowego
o i Okres Ważno
ości
Pakietu Video

14 dni

Starter
S
2 GB
5 zł
1 zł
4 zł
2 GB
nie
n dostępny
2, 5 GB
B do wykorzysta
ania
w se
erwisie Youtube
e
7 dni

3.

Promocja obowiązuje
e od dnia 13.04.2017 r..

II.

a z Kwoty na
a Start
Zasady korzystania

4.

e być wykorz
zystana na w
wszystkie us
sługi wymienione w Cennniku taryfy JA
A + Internet Na
Kwota na Start może
Kartę.

5.

na Start nie
e wymaga aktywacji p rzez Abone
enta. Kwota na start m
może zostać
ć wykorzysta
ana
Kwota n
bezterminowo w Okrresie ważności dla Usług
g wychodząc
cych. Opłata
a za Kwotę nna Start jest pobierana przy
p
ej wartość jesst wliczona w cenę.
zakupie zestawu startowego, a je

6.

Abonentt może spraw
wdzić stan ko
onta i Okress ważności dla Usług wyc
chodzących za pomocą krótkiego ko
odu:
*100# za
atwierdzoneg
go przyciskie
em „zadzwoń
szych inform
macji możliwe
e jest równie
eż z
ń”. Sprawdzenie powyżs
poziomu
u aplikacji Plus Interne
et (od werrsji 2.2) ora
az poprzez serwis „P lus online” pod adressem
www.onlline.plus.pl. W aplikacji Plus Interne
et należy we
ejść w menu
u „iPlus na kkartę” lub „P
Plus Internet na
Kartę”, w
wybrać przyycisk „wysła
ać dowolny krótki kod” oraz wpisa
ać kod *1000# zatwierdz
zony następ
pnie
przyciskiem „zadzwo
oń”.

III.

Zasady korzystania
a z Pakietu Kwotowego
K

7.

aga aktywa
acji przez Abonenta, jest auutomatycznie
e aktywowa
any
Pakiet Kwotowy nie wyma
dzin po włącz
zeniu się do
o sieci. Opła
ata za Pakiett Kwotowy jeest pobieran
na przy zaku
upie
w przeciiągu 24 god
zestawu startowego,, a jej wartość jest wliczo na w cenę.

1

POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą
ą w Warszawie, ul.
u Konstruktorskaa 4, 02-673 Wars
szawa, zarejestro
owana w rejestrzee przedsiębiorców
w Krajowego Reje
estru
dowego prowadzo
onym przez Sąd Rejonowy
R
dla m.s
st. Warszawy, XIIII Wydział Gospod
darczy Krajowego
o Rejestru Sądow
wego pod nr KRS: 0000419430, ka
apitał
Sąd
zakłładowy 2.360.06
69.800,00 PLN
N, NIP: 527-10-37
7-727, REGON: 0011307968, Działł Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty,
(
jak za zw
wykłe
połą
ączenie telefoniczne zgodnie z taryffą, z której korzysta Abonent), e-maail: bok@plus.pl.
2
W rozumieniu Re
egulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnycch przez POLKO
OMTEL sp. z o.o. – Na Kartę oraz Regulaminu świadczenia usług
u
telekomunikacyjnych przez POLKOMT
TEL sp. z o.o. – oferty Na Kartę.
3

Paakiet video przeznaaczony jest na transsmisję danych w raamach serwisu YouuTube z wyłączenieem transmisji danycch przez serwery prroxy, aplikacji korzystających z
mecchanizmów kompreesji danych (np.: przzeglądarka Opera Mini),
M
transmisji da nych pochodzącej od reklamodawców
w zewnętrznych zam
woje filmy reklamow
we w
mieszczających sw
serw
wisie YouTube pochhodzące z innych serwerów.
s
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8.

Pakiet K
Kwotowy mo
ożna wykorz
zystać na w
wszystkie us
sługi dostępn
ne dla Abonnentów z wyjątkiem
w
ussług
o podwyyższonej opła
acie oraz us
sługi Teleprze
elew. Wartoś
ść Pakietu Kwotowego
K
nnie może być wykorzysta
ana
do uiszcczania opłat za
z aktywację
ę usług, prom
mocji i pakietó
ów oraz opła
at cyklicznychh za ich odno
owienie.

9.

Z Pakiettu Kwotowe
ego nie moż
żna korzysta
ać w roamin
ngu oraz w ramach połą
łączeń, SMS
S-ów i MMS--ów
międzyn
narodowych
h.

10.

O wykorrzystaniu jednostek w Pa
akiecie Kwottowym Abonent zostanie powiadomioony za pomo
ocą wiadomo
ości
tekstowe
ej SMS.

11.

Abonen
nt może korzzystać z Pak
kietu Kwoto
owego pod warunkiem,
w
że jego kon
nto znajduje
e się w Okre
esie
ci dla Usług
g wychodząc
cych i posia
ada dodatnią
ą wartość (m
min. 1 groszz).
ważnośc

12.

W przyp
padku zmian
ny przez Ab
bonenta taryyfy JA + In
nternet Na Kartę
K
na innną taryfę, niewykorzysta
ane
w ramacch Pakietu Kwotowego jednostki p
przepadają i nie są zwrracane w ja kiejkolwiek formie.
f
W tyych
okoliczno
ościach Abo
onentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekw
wiwalentu pieeniężnego ani o przyzna
anie
jakiejkolw
wiek innej ussługi w zamia
an za jednosstki niewykorzystane w ra
amach Pakieetu Kwotoweg
go.

13.

lub
W przyp
padku, gdy Abonent ma
m na konciie aktywne inne pakiety obejmującce usługi wychodzące
w
transmissję danych, środki
ś
z Pakie
etu Kwotowe
ego rozliczan
ne są w ostattniej kolejnośści.

14.

Abonentt ma możliwo
ość sprawdzenia stanu je
ednostek dos
stępnych w ramach
r
Pakiietu Kwotowego za pomo
ocą
krótkiego
o kodu: *121
1# zatwierdzo
onego przycciskiem „zadz
zwoń”. Spraw
wdzenie pow
wyższych info
ormacji możliwe
jest równ
nież z poziom
mu aplikacji Plus Interne
et (od wersji 2.2)
2 oraz poprzez serwiss „Plus online
e” pod adressem
www.onlline.plus.pl. W aplikacji Plus Interne
et należy we
ejść w menu
u „iPlus na kkartę” lub „P
Plus Internet na
Kartę”, w
wybrać przyycisk „wysła
ać dowolny krótki kod” oraz wpisa
ać kod *1211# zatwierdz
zony następ
pnie
przyciskiem „zadzwo
oń”.

IV..

o
Zasady korzystania
a z Pakietu Bonusoweg
B

15.

Abonentt może wyko
orzystać Pak
kiet Bonusow
wy na transm
misję danych w technoologii LTE4, HSPA+,
H
HSP
PA,
HSDPA, 3G (UMTS)), EDGE i GP
PRS.
nologii HSPA
A+, HSPA, HSDPA,
H
3G (UMTS), ED
DGE i GPRS Pakiet Bonnusowy obejm
muje dostęp do
W techn
internetu
u poprzez Punkty Do
ostępu (APN
N): WAP (wap,
(
wap.plusgsm.pl, plus); Inte
ernet (Intern
net,
www.plu
usgsm.pl, plu
us).
W technologii HSPA
A+, HSPA, HS
SDPA, 3G(U
UMTS), EDGE, GPRS Pa
akiet Bonusoowy nie obejm
muje pakietowej
oprzez Punk
kt Dostępu (A
APN): video.plusgsm.pl i za pomocąą protokołu (RTSP) („Vid
deo
transmissji danych po
Streamin
ng") oraz tra
ansmisji dany
ych w ramacch usługi MM
MS, które roz
zliczane są zzgodnie z Cennikiem
C
tarryfy
JA + Inte
ernet na Karttę.
Transmissja danych w ramach APN wap.p
plus.pl przy połączeniac
ch z portaleem Plus.pl nie
n pomniejsza
jednoste
ek dostępnycch w ramach Pakietu Bon
nusowego a opłaty
o
naliczane są zgoddnie z Cennik
kiem taryfy JA
A+
Internet Na Kartę bądź Regulaminem Promoccji „Plus.pl najlepszy porttal w komórcce bez dodattkowych opła
at”.
nologii LTE Pakiet
P
Bonus
sowy obejmu
uje dostęp do
d internetu poprzez
p
Punnkt Dostępu (APN): Interrnet
W techn
oraz pluss

16.

Pakiet B
Bonusowy nie wymaga aktywacji
a
przzez Abonentta, jest autom
matycznie akktywowany w przeciągu 24
godzin p
po włączeniu się do sieci,, o czym Abo
onent zostanie poinformo
owany za pom
mocą wiadom
mości tekstowej
SMS

17.

Abonen
nt może korrzystać z Pakietu
P
Bon
nusowego pod
p
warunk
kiem, że jeg
go konto znajduje
z
się
ę w
d Usług wy
ychodzącyc
ch i posiada dodatnią wartość
w
(min
n. 1 grosz).
Okresie ważności dla

18.

wego nie mo
ożna korzysttać w roamingu.
Z Pakiettu Bonusow

19.

O wykorrzystaniu jed
dnostek z Pa
akietu Bonussowego oraz
z o upływie Okresu
O
Ważżności Pakiettu Bonusowe
ego
Abonentt zostanie po
owiadomiony za pomocą wiadomości tekstowej SMS.

4

Wysyłanie
W
i odbierranie danych w technologii
t
LTE (Long
(
Term Evol ution) jest możliw
we przy pomocy karty USIM, będdącej własnością POLKOMTEL orraz z
wyk
korzystaniem sprzzętu umożliwiające
ego wysyłanie i od
dbieranie danych w technologii LTE dostępnej w sie
eci Plus oraz w zaasięgu sieci Plus.. W przypadku zm
miany
opro
ogramowania dan
nego sprzętu prze
ez użytkownika lu
ub jego aktualizaccji przez produce
enta sprzętu POLKOMTEL nie ponnosi odpowiedzialności za skutki z tym
zwią
ązane, w tym w szczególności do
otyczące możliwości korzystania z technologii LTE dostępnej w siec
ci Plus. POLKOM
MTEL nie ponosi odpowiedzialnoścci za
dzia
ałania lub zaniech
hania producenta sprzętu, które ogrraniczają lub unieemożliwiają korzys
stanie z możliwości wysyłania i odbbierania danych w technologii LTE przy
pom
mocy sprzętu obsłu
ugującego transm
misję danych LTE.

20.

Abonentt ma możliw
wość sprawd
dzenia stanu
u jednostek dostępnych
h w ramachh Pakietu Bonusowego
B
za
pomocą krótkiego ko
odu: *121# zatwierdzone
z
ego przyciskiem „zadzwoń”. Sprawdzzenie powyżs
szych informacji
us Internet (o
od wersji 2.2) oraz poprzzez serwis „P
Plus online” pod
p
możliwe jest równieżż z poziomu aplikacji Plu
m www.online
e.plus.pl. W aplikacji P lus Internet należy wejś
ść w menu „iPlus na kartę”
k
lub „P
Plus
adresem
Internet na Kartę”, wybrać przy
ycisk „wysła
ać dowolny krótki kod” oraz wpisaćć kod *121#
# zatwierdzo
ony
następniie przyciskiem „zadzwoń”.

V.

Zasady aktywacji i korzystania
a z Pakietu 3
30 GB Intern
net na rok

21.

30 GB Intern
net na rok jest przyznaw
wany pod wa
arunkiem zasilenia kontaa kwotą 30 zł
z lub wyższą
ąw
Pakiet 3
ciągu 14
4 dni od mom
mentu włącze
enia się do siieci.

22.

Pakiet 3
30 GB Intern
net na rok nie wymaga a ktywacji prze
ez Abonenta.

23.

O aktyw
wacji Pakietu
u 30 GB In
nternet na rrok Abonentt zostanie powiadomion
p
ny za pomocą wiadomo
ości
tekstowe
ej SMS.

24.

Z Pakiettu 30 GB Inte
ernet na rok można korzyystać w ciągu
u 365 dni od momentu akktywacji.

25.

Abonen
nt może korzzystać z Pak
kietu 30 GB
B Internet na
a rok pod warunkiem, żże jego kontto znajduje się
sie ważnośc
ci dla Usług wychodząc
cych i posiad
da dodatnią
ą wartość (m
min. 1 grosz)).
w Okres

26.

Z Pakiettu 30 GB Intternet na rok
k nie można
a korzystać w roamingu
u

27.

O wykorrzystaniu jed
dnostek z Pa
akietu 30 GB
B Internet na rok oraz o upływie Okkresu Ważno
ości Pakietu 30
GB Interrnet na rok Abonent
A
zos
stanie powiad
domiony za pomocą
p
wiad
domości teksstowej SMS.

28.

Abonentt ma możliwo
ość sprawdzenia stanu je
ednostek dos
stępnych w ramach
r
Pakiietu 30 GB Internet
I
na rok
za pomocą krótkieg
go kodu: *1
121# zatwie
erdzonego przyciskiem
p
„zadzwoń”. Sprawdzenie powyższyych
est również z poziomu a
aplikacji Plus
s Internet (od
d wersji 2.2)) oraz poprzez serwis „P
Plus
informaccji możliwe je
online” p
pod adresem
m www.online
e.plus.pl. W aplikacji Plus Internet na
ależy wejść w menu „iPlu
us na kartę” lub
„Plus Intternet na Ka
artę”, wybrać
ć przycisk „w
wysłać dowolny krótki kod
d” oraz wpissać kod *121# zatwierdzo
ony
następniie przyciskiem „zadzwoń”.

VI..

Zasady aktywacji i korzystania
a z Pakietu v
video

29.

V
Abonen
nt otrzymuje 2,5 GB na trransmisję da
anych w ramaach serwisu YouTube5.
W ramacch Pakietu Video

30.

Pakiet v
video jest prrzyznawany pod warunkkiem zasilenia konta kwo
otą 30 zł lubb wyższą w ciągu 7 dni od
momentu włączenia się do sieci.

31.

video nie wym
maga aktywa
acji przez Ab
bonenta.
Pakiet v

32.

Z Pakiettu video mo
ożna korzysttać w ciągu 168 godzin (7 dni) od momentu aaktywacji („O
Okres Ważno
ości
Pakietu V
Video”).

33.

Abonen
nt może korrzystać z Pakietu vide
eo pod warunkiem, że jego konto
o znajduje się w Okre
esie
ci dla Usług
g wychodząc
cych i posia
ada dodatnią
ą wartość (m
min. 1 groszz).
ważnośc
Pakiet vvideo jest zop
ptymalizowany pod rozd
dzielczość ek
kranu 480p, w której osiąąga najlepsz
zą jakość tre
eści
amieszczonycch w serwisie
e YouTube. Polkomtel rekoomenduje ustaw
wienie automatyycznego wyboruu rozdzielczoścci.
video za

34.
35.

Z Pakiettu video nie można korz
zystać w roa
amingu

36.

O wykorrzystaniu jed
dnostek z Pakietu
P
vide
eo oraz o upływie
u
Okre
esu Ważnośści Pakietu video Abon
nent
zostanie
e powiadomio
ony za pomo
ocą wiadomo
ości tekstowe
ej SMS.

37.

Abonentt ma możliwość sprawdz
zenia stanu jednostek dostępnych w ramach Paakietu video
o (Youtube) za
pomocą krótkiego ko
odu: *121# zatwierdzone
z
ego przyciskiem „zadzwoń”. Sprawdzzenie powyżs
szych informacji
us Internet (o
od wersji 2.2) oraz poprzzez serwis „P
Plus online” pod
p
możliwe jest równieżż z poziomu aplikacji Plu
m www.online
e.plus.pl. W aplikacji P lus Internet należy wejś
ść w menu „iPlus na kartę”
k
lub „P
Plus
adresem
Internet na Kartę”, wybrać przy
ycisk „wysła
ać dowolny krótki kod” oraz wpisaćć kod *121#
# zatwierdzo
ony
następniie przyciskiem „zadzwoń”.

5

Paakiet Video przeznaaczony jest na transsmisję danych w raamach serwisu YouuTube z wyłączenieem transmisji danycch przez serwery pproxy, aplikacji korzystających z
mecchanizmów kompreesji danych (np.: przzeglądarka Opera Mini),
M
transmisji da nych pochodzącej od reklamodawców
w zewnętrznych zam
mieszczających sw
woje filmy reklamow
we w
serw
wisie YouTube pochhodzące z innych serwerów.
s

VIII.

Zasady rozliczania Pakietu Bon
nusowego, Pakietu 30 GB
G Internet na rok lub P
Pakietu vide
eo („Pakiety
y”)

38.

padku zmian
ny przez Abonenta taryffy JA + Inte
ernet Na Kartę na inną taryfę, niew
wykorzystane
e w
W przyp
ramach Pakietów je
ednostki prze
epadają i nie
e są zwraca
ane w jakiejk
kolwiek form
mie. W tych okolicznościa
o
ach
Abonenttowi nie przyysługuje roszczenie o zwrrot ekwiwale
entu pieniężnego ani o prrzyznanie jak
kiejkolwiek in
nnej
usługi w zamian za je
ednostki niew
wykorzystan e w ramach Pakietów.

39.

akietów jest rrozliczana z dokładnością
ą do 100KB,, dane wysyłane i odbiera
ane
Transmissja danych w ramach Pa
w ramacch jednej sessji są rozlicza
ane oddzielniie.

40.

Po wyko
orzystaniu je
ednostek dos
stępnych w rramach Pak
kietów lub po
o upływie Okkresów Waż
żności Pakiettów
opłaty za
a transmisję danych nalic
czane będą zzgodnie z Ce
ennikiem tary
yfy JA + Interrnet Na Kartę.

41.

W przypadku, gdy Abonent posia
ada na swoim
m koncie jednocześnie aktywny Pakieet Bonusowy
y, Pakiet 30 GB
k
wyykorzystywane są MB/GB z
Internett na rok lub Pakiet video i inny pakiiet MB/GB, w pierwszej kolejności
ernet na rok
k i Pakietu v
video, Pakie
etu Bonusow
wego, innegoo pakietu MB
B/GB, chyba
a że
Pakietu 30 GB Inte
e którego Ab
bonent korzy
ysta z innego pakietu dannych stanowi inaczej.
regulamin promocji, na podstawie

VIIII.

Informacje dodatko
owe

42.

Abonentt nie może wykorzystyw
w
wać MB/GB p
przyznanych
h w ramach Pakietów doo budowy lub wzbogace
enia
innych u
usług (np. udo
ostępniania możliwości w
wysyłania wia
adomości SM
MS z Internettu).

43.

egulowanych niniejszym Regulamine
em zastosow
wanie mają postanowien
nia Regulam
minu
W kwesstiach nieure
świadcze
enia usług telekomunik
kacyjnych prrzez POLKO
OMTEL sp. z o.o. – N
Na Kartę ora
az Regulam
minu
świadcze
enia usług te
elekomunikac
cyjnych prze
ez POLKOMT
TEL sp. z o.o
o. – oferty Naa Kartę oraz Cennika Tarryfy
JA + Inte
ernet na Karttę.

44.

Regulam
min jest dostę
ępny na stron
nie internetow
wej www.plu
us.pl oraz w siedzibie
s
PO
OLKOMTEL.

