Regulamin promocji Extra limit („Regulamin”)
Wersja z dnia 10 lutego 2014 r.
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Promocja "Extra limit" ("Promocja"), jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.
Promocja trwa od 17/04/2012 r. do odwołania („Okres Promocyjny”).
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” i które w Okresie Promocyjnym
zlecą, na warunkach, o których mowa w pkt. 5 poniżej, aktywowanie dla ich numerów telefonów w sieci Plus jednego z promocyjnych
extra limitów, które w ramach zadeklarowanej wartości limitu umożliwiają przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych
transmisji danych („Limit”).
Aktywacja Limitów następuje na zlecenie Abonenta.
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Abonenci mogą zlecid aktywowanie Limitu telefonicznie, dzwoniąc na numer Działu Obsługi Klienta – 2601 z telefonu sieci Plus lub
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601102601 z telefonu innej sieci lub poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, o treści:
Aby zwiększyd limit:

Treśd sms:

o 10 zł

zwieksz o 10 zl

o 25 zł

zwieksz o 25 zl

o 50 zł

zwieksz o 50 zl

o 100 zł

zwieksz o 100 zl

Wybrany przez Abonenta Limit zostanie aktywowany w chwili otrzymania przez Abonenta smsa zwrotnego informującego o
zrealizowaniu polecenia aktywacji.
W celu skorzystania z aktywowanego Limitu nie jest konieczne rozłączenie połączenia internetowego i nawiązanie go ponownie.
Na koniec okresu rozliczeniowego zostanie doliczona do faktury za usługi telekomunikacyjne kwota odpowiadająca kosztowi
przetransmitowanych danych ponad pakiet jednak nie większa niż wysokośd aktywowanego Limitu bądź sumy wszystkich
aktywowanych Limitów w danym okresie rozliczeniowym.
Limit może zostad wykorzystany tylko na transmisję danych w ramach zasięgu sieci Plus.
Wykorzystanie całej wartości Limitu powoduje zablokowanie transmisji danych. Dalsza transmisja danych będzie możliwa po
aktywowaniu kolejnego Limitu lub wraz z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
Abonent, może w ramach Limitu korzystad z następujących usług: dostępu do Internetu poprzez połączenia z APN www.plus.pl,
internet, wap.plus.pl lub z prywatnymi APN w ramach których może wysyład lub odbierad dane w technologii LTE, HSPA+, HSPA,
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3G(UMTS), EDGE, GPRS. („Usługi”) .
Limit aktywowany jest tylko na karcie USIM/SIM, dla której zlecono aktywację zgodnie z pkt. 5. Oznacza to, że nie może byd
wykorzystany przez pozostałe karty USIM/SIM Abonenta przypisane do jednego konta abonenckiego.
Limit zostanie włączony tylko na numerze, dla którego została zlecona aktywacja, zgodnie z pkt.5.
Abonent ma możliwośd aktywowania nieograniczonej liczby Limitów w jednym cyklu rozliczeniowym.
Polkomtel Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie pobranych danych w przypadku podania treści niezgodnej z
określoną w pkt. 5 lub gdy odbiorca będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu/aplikacji do łączenia z
internetem przed upływem czasu ważności wiadomości tekstowej SMS, o której mowa w pkt. 5.
Polkomtel Sp. z o.o. zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treśd i zawartośd przesyłanych danych/informacji przez Abonentów
w ramach Pakietów.
Informacje o zmianie Regulaminu lub zakooczeniu Promocji podane będą do wiadomości na stronie internetowej www.plus.pl.
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.

z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 PLN, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968.
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Opłata za połączenie z Konsultantem 1,97 zł z VAT
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Opłata za połączenie z Konsultantem zgodnie z cennikiem operatora
4
Opłaty za usługi wskazane w Regulaminie jako „bezpłatne” są uiszczane w ramach abonamentu.
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Klienci zalogowani do sieci LTE nie mają możliwości wysyłania/odbierania smsów. Aby móc wysład/odebrad sms, klient powinien przelogowad modem do sieci 2G/3G.
6
z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeo z prywatnymi APN oraz z APN wap.plus.pl za pomocą pakietowej transmisji danych HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE,
GPRS w ramach roamingu międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty abonamentowej, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym
regulaminie promocji „Pakietowa transmisja danych w roamingu” oraz „Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej” w sieci Plus, a dostępnośd technologii
transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej Modemu oraz zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej. Transmisja danych LTE jest możliwa tylko w ramach sieci Plus.

