
 

 

 
 
I. 
 
1. 

2. 

 

3. 

II. 

4. 

5. 

6. 

 
III. 

7. 

      
1 P
Sąd

zakł
połą
2 W
tele

3 Pa
mec
serw

Regula
(wersja o

Opis Pro

Promocj
sp. z o.o
w oferci
(zwanyc

Zasady d

Okre
Kwoto

Promocj

Zasady 

Kwota n
Kartę. 

Kwota n
bezterm
zakupie 

Abonent
*100# za
poziomu
www.onl
Kartę”, w
przycisk

Zasady 

Pakiet 
w przeci
zestawu

                           
OLKOMTEL sp. 

dowego prowadzo

ładowy 2.360.06
ączenie telefonicz
W rozumieniu Re
komunikacyjnych 

akiet video przezna
chanizmów kompre
wisie YouTube poch

amin Prom
obowiązująca

omocji  

a „Startery w
o.1 („POLKO
ie JA + Inte

ch dalej łączn

dotyczące st

Promo

es ważności dla
owego, Okres W

a obowiązuje

korzystania

a Start może

na Start nie
inowo w Okr
zestawu sta

t może spraw
atwierdzoneg
u aplikacji 
line.plus.pl. 
wybrać przy
iem „zadzwo

korzystania

Kwotowy 
iągu 24 god
 startowego,

                           
z o.o. z siedzibą

onym przez Sąd R

69.800,00  PLN
ne zgodnie z taryf
egulaminu świad
przez POLKOMT

aczony jest na trans
esji danych (np.: prz
hodzące z innych s

mocji „Sta
a od 18.12.2

w Taryfie JA
OMTEL”) i ad
ernet Na Ka
nie „Abonent

tarterów JA +
 

Cena St
Kwota n
Pakiet Kw

Pakiet Bo
ocyjny Pakiet 30

 Pakiet v

a Usług wychodz
Ważności Pakie

Pakietu 

e od dnia 13

a z Kwoty na

e być wykorz

e wymaga 
resie ważno
rtowego, a je

wdzić stan ko
go przyciskie
Plus Interne
W aplikacji 
ycisk „wysła
oń”.  

a z Pakietu K

nie wyma
dzin po włącz
, a jej wartoś

              
ą w Warszawie, u
Rejonowy dla m.s

N, NIP: 527-10-37
fą, z której korzys
czenia usług tel

TEL sp. z o.o. – of

smisję danych w ra
zeglądarka Opera M
serwerów. 

rtery w Ta
2018 r.)  

A + Internet 
dresowana do
artę oznaczo
tami”). 

+ Internet Na

tartera 
a Start 
wotowy 

onusowy 
0 GB Internet na

video3  

zących, Okres W
tu Bonusowego
Video 

.04.2017 r.. 

a Start  

zystana na w

aktywacji p
ści dla Usług
ej wartość jes

onta i Okres
em „zadzwoń
et (od wer
Plus Interne

ać dowolny 

Kwotowego

aga aktywa
zeniu się do
ć jest wliczo

ul. Konstruktorska
st. Warszawy, XII

7-727, REGON: 0
ta Abonent), e-ma
ekomunikacyjnyc
erty Na Kartę. 

amach serwisu You
Mini), transmisji da

aryfie JA +

 na Kartę” („
o Klientów, k
ony informac

a Kartę regul

a rok 

Ważności Pakie
o i Okres Ważno

 

wszystkie us

rzez Abone
g wychodząc
st wliczona w

s ważności d
ń”. Sprawdz
rsji 2.2) ora
et należy we

krótki kod” 

acji przez 
o sieci. Opła
na w cenę.

a 4, 02-673 Wars
II Wydział Gospod

011307968, Dział
ail: bok@plus.pl.

ch przez POLKO

uTube z wyłączenie
nych pochodzącej 

+ Internet 

„Promocja”)
którzy w cza
cją o Promo

uje Tabela 1
Star

30 G

etu 
ości 

sługi wymien

enta. Kwota 
cych. Opłata
w cenę. 

la Usług wyc
enie powyżs
az poprzez 
ejść w menu

oraz wpisa

Abonenta
ata za Pakiet

szawa, zarejestro
darczy Krajowego

ł Obsługi Klienta 

OMTEL sp. z o.

em transmisji danyc
 od reklamodawców

Na Kartę”

) jest organiz
asie jej trwan
ocji, stając s

 poniżej. 
rter 30 GB na ro

15 zł 
1 zł 

14 zł 
5 GB 

GB ważne 365 d

nie dostępny 

14 dni 

ione w Cenn

na start m
a za Kwotę n

chodzących 
szych inform

serwis „P
u „iPlus na k
ać kod *100

, jest au
t Kwotowy je

owana w rejestrze
o Rejestru Sądow

tel. 601102601, 

o. – Na Kartę 

ch przez serwery pr
w zewnętrznych zam

” („Regula

zowana prze
nia zakupią z
się Abonent

ok S

dni n
2, 5 GB

w se

niku taryfy JA

może zostać
na Start jest 

za pomocą 
macji możliwe

lus online” 
kartę” lub „P
0# zatwierdz

utomatycznie
est pobieran

e przedsiębiorców
wego pod nr KRS

fax 601102602 (

oraz Regulamin

roxy, aplikacji korz
mieszczających sw

amin”) 

z POLKOMT
zestaw starto
tami Na Ka

Starter 2 GB  
5 zł 
1 zł 
4 zł 

2 GB 
nie dostępny 
B do wykorzysta
erwisie Youtube

7 dni 

A + Internet 

ć wykorzysta
pobierana p

krótkiego ko
e jest równie

pod adres
Plus Internet 
zony następ

e aktywowa
na przy zaku

w Krajowego Reje
: 0000419430, ka

(opłaty, jak za zw

u świadczenia u

ystających z 
woje filmy reklamow

TEL 
owy 
rtę2 

ania 
e  

Na 

ana 
przy 

odu: 
eż z 
sem 

na 
pnie 

any  
upie 

estru 
apitał 

wykłe 

usług 

we w 



 

 

8. 

9. 

10

11

12

13

14

IV.

15

16

17

18

19

      
4 W
wyk
opro
zwią
dzia
pom

76
_1

_P
_P

re
_

31
.0

8.
20

18
 

Pakiet K
o podwy
do uiszc

Z Pakiet
międzyn

. O wykor
tekstowe

. Abonen
ważnośc

. W przyp
w ramac
okoliczno
jakiejkolw

. W przyp
transmis

. Abonent
krótkiego
jest równ
www.onl
Kartę”, w
przycisk

. Zasady 

. Abonent
HSDPA,

W techn
internetu
www.plu

W techn
transmis
Streamin
JA + Inte

Transmis
jednoste
Internet 

W techn
oraz plus

. Pakiet B
godzin p
SMS 

. Abonen
Okresie

. Z Pakiet

. O wykor
Abonent

                           
Wysyłanie i odbier
korzystaniem sprz
ogramowania dan
ązane, w tym w 
ałania lub zaniech
mocy sprzętu obsłu

Kwotowy mo
yższonej opła
czania opłat z

tu Kwotowe
narodowych

rzystaniu jed
ej SMS.  

nt może korz
ci dla Usług

padku zmian
ch Pakietu 
ościach Abo
wiek innej us

padku, gdy 
sję danych, ś

t ma możliwo
o kodu: *121
nież z poziom
line.plus.pl. 
wybrać przy
iem „zadzwo

korzystania

t może wyko
 3G (UMTS)

nologii HSPA
u poprzez 
usgsm.pl, plu

ologii HSPA
sji danych po
ng") oraz tra
ernet na Kart

sja danych 
ek dostępnyc
Na Kartę bą

nologii LTE P
s  

Bonusowy ni
po włączeniu 

nt może kor
 ważności d

tu Bonusow

rzystaniu jed
t zostanie po

                           
ranie danych w t
zętu umożliwiające
nego sprzętu prze
szczególności do

hania producenta 
ugującego transm

ożna wykorz
acie oraz us
za aktywację

ego nie moż
h. 

nostek w Pa

zystać z Pak
g wychodząc

ny przez Ab
Kwotowego 

onentowi nie 
sługi w zamia

Abonent m
środki z Pakie

ość sprawdz
1# zatwierdzo
mu aplikacji 
W aplikacji 
ycisk „wysła
oń”.  

a z Pakietu B

orzystać Pak
), EDGE i GP

A+, HSPA, H
Punkty Do

us).  

A+, HSPA, HS
oprzez Punk
ansmisji dany
tę.  

w ramach 
ch w ramach 
dź Regulam

Pakiet Bonus

e wymaga a
się do sieci,

rzystać z P
dla Usług wy

wego nie mo

dnostek z Pa
owiadomiony 

              
technologii LTE (
ego wysyłanie i od
ez użytkownika lu
otyczące możliwo
sprzętu, które ogr

misję danych LTE. 

zystać na w
sługi Teleprze
ę usług, prom

żna korzysta

akiecie Kwot

kietu Kwoto
cych i posia

bonenta tary
jednostki p
przysługuje 

an za jednos

ma na konci
etu Kwotowe

enia stanu je
onego przyc
Plus Interne
Plus Interne

ać dowolny 

Bonusoweg

kiet Bonusow
PRS.  

HSDPA, 3G 
ostępu (APN

SDPA, 3G(U
kt Dostępu (A
ych w ramac

APN wap.p
Pakietu Bon
inem Promoc

sowy obejmu

aktywacji prz
, o czym Abo

Pakietu Bon
ychodzącyc

ożna korzyst

akietu Bonus
za pomocą 

(Long Term Evol
dbieranie danych 
ub jego aktualizac
ści korzystania z
raniczają lub unie

wszystkie us
elew. Wartoś

mocji i pakietó

ać w roamin

towym Abon

owego pod w
ada dodatnią

yfy JA + In
przepadają i 
 roszczenie 

stki niewykor

ie aktywne 
ego rozliczan

ednostek dos
ciskiem „zadz
et (od wersji 2
et należy we

krótki kod” 

o  

wy na transm

(UMTS), ED
N): WAP (

UMTS), EDG
APN): video
ch usługi MM

plus.pl przy 
nusowego a o
cji „Plus.pl n

uje dostęp d

zez Abonent
onent zostan

nusowego p
ch i posiada 

tać w roami

sowego oraz
wiadomości 

ution) jest możliw
w technologii LT

cji przez produce
z technologii LTE 
emożliwiają korzys

sługi dostępn
ść Pakietu K
ów oraz opła

ngu oraz w 

ent zostanie

warunkiem, 
ą wartość (m

nternet Na K
nie są zwr
o zwrot ekw
zystane w ra

inne pakiet
ne są w ostat

stępnych w r
zwoń”. Spraw
2.2) oraz po

ejść w menu
oraz wpisa

misję danyc

DGE i GPRS
(wap, wap.

E, GPRS Pa
.plusgsm.pl 

MS, które roz

połączeniac
opłaty nalicz
ajlepszy port

do internetu p

ta, jest autom
ie poinformo

pod warunk
dodatnią w

ngu. 

z o upływie O
tekstowej S

we przy pomocy 
E dostępnej w sie

enta sprzętu POL
dostępnej w siec

stanie z możliwoś

ne dla Abon
Kwotowego n
at cyklicznych

ramach połą

powiadomio

że jego kon
min. 1 grosz

Kartę na inn
racane w ja
wiwalentu pie
amach Pakie

y obejmując
tniej kolejnoś

ramach Paki
wdzenie pow
przez serwis

u „iPlus na k
ać kod *121

h w  techno

 Pakiet Bon
plusgsm.pl, 

akiet Bonuso
i za pomocą
zliczane są z

ch z portale
ane są zgod
tal w komórc

poprzez Pun

matycznie ak
owany za pom

kiem, że jeg
wartość (min

Okresu Waż
MS.  

karty USIM, będ
eci Plus oraz w za
KOMTEL nie pon
ci Plus. POLKOM
ci wysyłania i odb

nentów z w
nie może by
h za ich odno

łączeń, SMS

ony za pomo

nto znajduje
z).  

ną taryfę, n
kiejkolwiek f
eniężnego a
etu Kwotoweg

ce usługi w
ści. 

ietu Kwotow
wyższych info
s „Plus online
kartę” lub „P
1# zatwierdz

ologii LTE4, H

nusowy obejm
plus); Inte

owy nie obejm
ą protokołu 
zgodnie z C

em Plus.pl n
dnie z Cennik
ce bez dodat

nkt Dostępu 

ktywowany w
mocą wiadom

go konto z
n. 1 grosz).  

żności Pakiet

dącej własnością 
asięgu sieci Plus.
nosi odpowiedzial
MTEL nie ponosi 
bierania danych w

wyjątkiem us
ć wykorzysta
owienie. 

S-ów i MMS-

ocą wiadomo

e się w Okre

iewykorzysta
formie. W ty
ni o przyzna
go. 

wychodzące 

ego za pomo
ormacji możl
e” pod adres
Plus Internet 
zony następ

HSPA+, HSP

muje dostęp
ernet (Intern

muje pakieto
(RTSP) („Vid

Cennikiem tar

nie pomniej
kiem taryfy JA
tkowych opła

(APN): Inter

w przeciągu
mości teksto

znajduje się

tu Bonusowe

POLKOMTEL or
. W przypadku zm
ności za skutki z
odpowiedzialnośc

w technologii LTE 

sług 
ana 

-ów 

ości 

esie 

ane 
ych 

anie 

lub 

ocą 
iwe 

sem 
na 

pnie 

PA, 

 do 
net, 

wej 
deo 
ryfy 

sza 
A + 

at”. 

rnet 

 24 
wej 

ę w 

ego 

raz z 
miany 
z tym 
ci za 
przy 



 

 

20

V. 

21

22

23

24

25

26

27

28

VI.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

      
5 Pa
mec
serw

. Abonent
pomocą 
możliwe 
adresem
Internet 
następni

Zasady 

. Pakiet 3
ciągu 14

. Pakiet 3

. O aktyw
tekstowe

. Z Pakiet

. Abonen
w Okres

. Z Pakiet

. O wykor
GB Inter

. Abonent
za pom
informac
online” p
„Plus Int
następni

. Zasady 

. W ramac

. Pakiet v
moment

. Pakiet v

. Z Pakiet
Pakietu V

. Abonen
ważnośc

. Pakiet v
video za

. Z Pakiet

. O wykor
zostanie

. Abonent
pomocą 
możliwe 
adresem
Internet 
następni

                           
akiet Video przezna
chanizmów kompre
wisie YouTube poch

t ma możliw
krótkiego ko
jest również

m www.online
na Kartę”, 

ie przyciskie

aktywacji i 

30 GB Intern
4 dni od mom

30 GB Intern

wacji Pakietu
ej SMS. 

tu 30 GB Inte

nt może korz
sie ważnośc

tu 30 GB Int

rzystaniu jed
rnet na rok A

t ma możliwo
ocą krótkieg

cji możliwe je
pod adresem
ternet na Ka
ie przyciskie

aktywacji i 

ch Pakietu V

video jest pr
u włączenia 

video nie wym

tu video mo
Video”). 

nt może kor
ci dla Usług

video jest zop
amieszczonyc

tu video nie

rzystaniu jed
e powiadomio

t ma możliw
krótkiego ko
jest również

m www.online
na Kartę”, 

ie przyciskie

                           
aczony jest na trans
esji danych (np.: prz
hodzące z innych s

wość sprawd
odu: *121# z
ż z poziomu 
e.plus.pl. W
wybrać przy
m „zadzwoń

korzystania

net na rok j
mentu włącze

net na rok ni

u 30 GB In

ernet na rok 

zystać z Pak
ci dla Usług 

ternet na rok

dnostek z Pa
Abonent zos

ość sprawdz
go kodu: *1
est również 

m www.online
artę”, wybrać
m „zadzwoń

korzystania

Video Abonen

rzyznawany 
się do sieci. 

maga aktywa

ożna korzyst

rzystać z P
g wychodząc
ptymalizowa
ch w serwisie

 można korz

dnostek z P
ony za pomo

ość sprawdz
odu: *121# z
ż z poziomu 
e.plus.pl. W
wybrać przy
m „zadzwoń

              
smisję danych w ra
zeglądarka Opera M
serwerów. 

dzenia stanu
zatwierdzone

aplikacji Plu
W aplikacji P

ycisk „wysła
”. 

a z Pakietu 3

est przyznaw
enia się do si

e wymaga a

nternet na r

można korzy

kietu 30 GB
wychodząc

k nie można

akietu 30 GB
stanie powiad

enia stanu je
121# zatwie
z poziomu a

e.plus.pl. W 
ć przycisk „w
”.  

a z Pakietu v

nt otrzymuje 

pod warunk

acji przez Ab

tać w ciągu 

akietu vide
cych i posia
ny pod rozd
e YouTube. 

zystać w roa

Pakietu vide
ocą wiadomo

zenia stanu 
zatwierdzone

aplikacji Plu
W aplikacji P

ycisk „wysła
”.  

amach serwisu You
Mini), transmisji da

u jednostek
ego przyciski
us Internet (o
lus Internet 

ać dowolny 

30 GB Intern

wany pod wa
ieci. 

ktywacji prze

rok Abonent

ystać w ciągu

B Internet na
cych i posiad

a korzystać 

B Internet n
domiony za p

ednostek dos
erdzonego p
aplikacji Plus
aplikacji Plu

wysłać dowol

video  

2,5 GB na tr

kiem zasilen

bonenta. 

168 godzin

eo pod war
ada dodatnią
dzielczość ek
Polkomtel reko

amingu  

eo oraz o u
ości tekstowe

jednostek d
ego przyciski
us Internet (o
lus Internet 

ać dowolny 

uTube z wyłączenie
nych pochodzącej 

 dostępnych
em „zadzwo

od wersji 2.2
należy wejś
krótki kod” 

net na rok  

arunkiem za

ez Abonenta

t zostanie p

u 365 dni od 

a rok pod w
da dodatnią

w roamingu

a rok oraz o
pomocą wiad

stępnych w r
przyciskiem
s Internet (od
s Internet na
ny krótki kod

ransmisję da

ia konta kwo

 (7 dni) od 

unkiem, że 
ą wartość (m
kranu 480p, 
omenduje ustaw

upływie Okre
ej SMS.  

ostępnych w
em „zadzwo

od wersji 2.2
należy wejś
krótki kod” 

em transmisji danyc
 od reklamodawców

h w ramach
ń”. Sprawdz
) oraz poprz
ść w menu 
oraz wpisać

silenia konta

. 

powiadomion

momentu ak

arunkiem, ż
ą wartość (m

u  

o upływie Ok
domości teks

ramach Paki
„zadzwoń”. 

d wersji 2.2)
ależy wejść w
d” oraz wpis

anych w rama

otą 30 zł lub

momentu a

jego konto
min. 1 grosz
w której osią

wienie automaty

esu Ważnoś

w ramach Pa
ń”. Sprawdz
) oraz poprz
ść w menu 
oraz wpisać

ch przez serwery p
w zewnętrznych zam

h Pakietu B
zenie powyżs
zez serwis „P

„iPlus na k
ć kod *121#

a kwotą 30 z

ny za pomo

ktywacji. 

że jego kont
min. 1 grosz)

kresu Ważno
stowej SMS. 

ietu 30 GB I
Sprawdzen

) oraz poprz
w menu „iPlu

sać kod *121

ach serwisu 

b wyższą w 

aktywacji („O

o znajduje 
z).  
ąga najlepsz

ycznego wyboru

ści Pakietu 

akietu video
zenie powyżs
zez serwis „P

„iPlus na k
ć kod *121#

proxy, aplikacji korz
mieszczających sw

Bonusowego 
szych inform
Plus online” p
kartę” lub „P
# zatwierdzo

zł lub wyższą

cą wiadomo

to znajduje 
).  

ości Pakietu
 

Internet na 
ie powyższy
ez serwis „P
us na kartę” 
# zatwierdzo

YouTube5. 

ciągu 7 dni 

Okres Ważno

się w Okre

zą jakość tre
u rozdzielczośc

video Abon

o (Youtube)
szych inform
Plus online” p
kartę” lub „P
# zatwierdzo

ystających z 
woje filmy reklamow

za 
acji 
pod 

Plus 
ony 

ą w 

ości 

się 

 30 

rok 
ych 

Plus 
lub 

ony 

 od 

ości 

esie 

eści 
ci.  

nent 

 za 
acji 
pod 

Plus 
ony 

we w 



 

 

VII

38

39

40

41

VII

42

43

44
 

I. Zasady 

. W przyp
ramach 
Abonent
usługi w 

. Transmis
w ramac

. Po wyko
opłaty za

. W przyp
Internet
Pakietu 
regulam

II. Informa

. Abonent
innych u

. W kwes
świadcze
świadcze
JA + Inte

. Regulam

rozliczania 

padku zmian
Pakietów je

towi nie przy
zamian za je

sja danych w
ch jednej ses

orzystaniu je
a transmisję 

adku, gdy A
t na rok lub 

30 GB Inte
in promocji, 

cje dodatko

t nie może w
usług (np. udo

stiach nieure
enia usług 
enia usług te
ernet na Kart

min jest dostę

Pakietu Bon

ny przez Ab
ednostki prze
ysługuje rosz
ednostki niew

w ramach Pa
sji są rozlicza

ednostek dos
danych nalic

bonent posia
Pakiet vide

ernet na rok
na podstawie

owe  

wykorzystyw
ostępniania 

egulowanych 
telekomunik

elekomunikac
tę. 

ępny na stron

nusowego, 

onenta taryf
epadają i nie
czenie o zwr
wykorzystan

akietów jest r
ane oddzielni

stępnych w r
czane będą z

ada na swoim
o i inny paki

k i  Pakietu v
e którego Ab

wać MB/GB p
możliwości w

niniejszym 
kacyjnych pr
cyjnych prze

nie internetow

Pakietu 30 G

fy JA + Inte
e są zwraca
rot ekwiwale
e w ramach 

rozliczana z 
ie.  

ramach Pak
zgodnie z Ce

m koncie jed
iet MB/GB, w
video, Pakie

bonent korzy

przyznanych
wysyłania wia

Regulamine
rzez POLKO
ez POLKOMT

wej www.plu

GB Internet 

ernet Na Ka
ane w jakiejk
entu pieniężn

Pakietów. 

dokładnością

kietów lub po
ennikiem tary

nocześnie a
w pierwszej k
etu Bonusow

ysta z innego

h w ramach 
adomości SM

em zastosow
OMTEL sp. 
TEL sp. z o.o

us.pl oraz w s

na rok lub P

rtę na inną 
kolwiek form
ego ani o pr

ą do 100KB,

o upływie Ok
yfy JA + Inter

ktywny Pakie
kolejności wy
wego, innego

pakietu dan

Pakietów do
MS z Internet

wanie mają 
z o.o. – N

o. – oferty Na

siedzibie PO

Pakietu vide

taryfę, niew
mie. W tych o
rzyznanie jak

, dane wysył

kresów Waż
rnet Na Kart

et Bonusowy
ykorzystywa
o pakietu MB
nych stanowi 

o budowy lu
tu).  

postanowien
Na Kartę ora
a Kartę oraz 

OLKOMTEL.  

eo  („Pakiety

wykorzystane
okolicznościa
kiejkolwiek in

ane i odbiera

żności Pakiet
ę.  

y, Pakiet 30 
ne są MB/G

B/GB, chyba
inaczej.  

b wzbogace

nia Regulam
az Regulam
Cennika Tar

y”) 

e w 
ach 
nnej 

ane 

tów 

GB 
B z 

a że 

enia 

minu 
minu 
ryfy 


