Regulamin promocji „Deklarowany limit wydatków” („Regulamin”)
Wersja z dnia 10 lutego 2014 r.

1. Promocja "Deklarowany limit wydatków" ("Promocja"), jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.1
2. Promocja trwa od 17.04.2012 r. do odwołania („Okres Promocyjny”).
3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, będących
Abonentami w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla
Abonentów, które są stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w formie pisemnej
(„Umowa”) w ramach oferty „Internet mobilny”
4. W ramach Promocji Abonent deklaruje maksymalny miesięczny limit wydatków ponad wybrany abonament, z
którego z będzie się rozliczała tylko transmisja danych po przekroczeniu pakietu dziennego. Rozliczenie
transmisji danych nastąpi zgodnie z Cennikiem taryf Internet mobilny.
5. Deklaracja następuje podczas zawierania Umowy aktywacyjnej lub aneksu zmieniającego Umowę i dotyczy
jednej z kwot brutto: 0 zł, 10 zł, 25 zł, 50 zł lub 100 zł.
6. Transmisja danych w ramach Deklarowanego limitu wydatków jest możliwa tylko w zasięgu sieci Plus.
7. Na koniec okresu rozliczeniowego zostanie doliczona do faktury za usługi telekomunikacyjne kwota
odpowiadająca kosztowi przetransmitowanych danych ponad pakiet jednak nie większa niż zadeklarowany
limit wydatków.
8. Wykorzystanie całej deklarowanej kwoty powoduje zablokowanie transmisji danych. Dalsza transmisja danych
będzie możliwa po aktywowaniu Limitu zgodnie z regulaminem promocji „Extra limit” lub wraz z
rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
9. Abonent ma możliwośd bezpłatnej zmiany wysokośd deklarowanej kwoty. Zmiany należy dokonad
telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta – 2601 z telefonu sieci Plus2 lub 601102601 z telefonu
innej sieci3. Zmiana zacznie obowiązywad od pierwszego dnia nowego cyklu rozliczeniowego.
10. Polkomtel Sp. z o.o. zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treśd i zawartośd przesyłanych
danych/informacji przez Abonentów w ramach pakietów i zadeklarowane kwoty.
11. Informacje o zmianie Regulaminu lub zakooczeniu Promocji podane będą do wiadomości na stronie
internetowej www.plus.pl.
12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia regulaminów promocji, w
ramach których została zawarta Umowa oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów.
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