Regulamin Promocji „Nielimitowane SMS i MMS” („Regulamin Promocji”)
Wersja z dnia 23.03.2016 r.
1.

Promocja „Nielimitowane SMS i MMS” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.1 („Polkomtel”) i skierowana jest do Abonentów2, którzy
zawarli z Polkomtel umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na piśmie i korzystają z następujących Promocyjnych Planów Cenowych („Abonenci”):
Rodzina ofert
Smartfon – Taryfy JA+
Smartfon RATY – Taryfy JA+
Tylko SIM – Taryfy JA+
Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem
Tylko SIM - Taryfy sLTE
Smartfon RATY - Taryfy sLTE
Smartfon - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem
Smartfon - Taryfy sLTE
Ja+ Rodzina

Nazwa Promocyjnego Planu Cenowego
JA+49,99/89,98; JA+59,99; JA+69,99+
JA+29,99/49,98; JA+39,99; JA+49,99+
JA+ 29,99-; JA+ 39,99; JA+ 49,99+
LTE 19,99; LTE 29,99+; LTE 29,99; LTE 39,99+
sLTE 29,99-; sLTE 39,99; sLTE 49,99+
sLTE 29,99/49,98; sLTE 39,99; sLTE 49,99+
LTE 39,99; LTE 49,99+
sLTE 49,99/89,98; sLTE 59,99; sLTE 69,99+
JA+Rodzina 79,99

2. Promocja trwa od 23.03.2016 r. do odwołania.
3. W ramach Promocji Abonent, o którym mowa w pkt 1, może w czasie trwania Promocji aktywować płatną usługę „Nielimitowane SMS i MMS” („Usługa”), w
ramach której może wysyłać nielimitowaną liczbą nieodpłatnych SMS lub MMS do krajowych sieci komórkowych3 w dowolnym dniu tygodnia i o każdej porze
dnia. Opłata miesięczna za korzystanie z Usługi wynosi 10 zł.
4. Aktywacji/dezaktywacji Usługi można dokonać:
a)

poprzez aplikację PlusOnline, Mobilny Plus Online pod adresem www.online.plus.pl,

b)

dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta na numer 6011026014,

c)

w punkcie sprzedaży,

d)

poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 26015 o treści zgodnej z tabelą poniżej:
Usługa Nielimitowane SMS i MMS

Aktywacja

Dezaktywacja

Komenda SMS

AKT SML

DEAKT SML

5. O przyjęciu przez Polkomtel zlecenia aktywacji/dezaktywacji Usługi złożonego za pomocą wiadomości SMS na numer 2601, Abonent zostanie powiadomiony
zwrotną wiadomością SMS.
6.

Z zastrzeżeniem pkt. 7, Usługa jest aktywowana następnego dnia po przyjęciu zlecenia aktywacji złożonego w sposób wskazany w pkt. 4. Jeżeli Usługa
zostanie aktywowana w trakcie Okresu rozliczeniowego, wówczas opłata miesięczna za korzystanie z Usługi będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych
do końca Okresu rozliczeniowego. Aktywowana Usługa będzie dostępna do momentu jej dezaktywacji, zgodnie z pkt 4. Dezaktywacja Usługi następuje
następnego dnia po złożeniu zlecenia dezaktywacji zgodnie z pkt. 4, a opłata będzie naliczana proporcjonalnie do liczby dni korzystania z Usługi.

7. W przypadku aktywacji Usługi w Promocyjnym Planie Cenowym JA+Rodzina 79,99 w ramach umowy głównej, w trakcie trwania umowy głównej (nie w chwili
jej podpisania), Usługa będzie dostępna dla umów dodatkowych w ciągu 3 dni od aktywacji Usługi w ramach umowy głównej. Do tego momentu naliczanie
opłat za wysyłanie SMS lub MMS do krajowych sieci komórkowych w ramach umów dodatkowych następować będzie na zasadach określonych w Cenniku
Taryf LTE dla Taryfy LTE 129,99. Określenia „umowa główna” i „umowy dodatkowe” posiadają znaczenie nadane im w regulaminie promocji „JA+Rodzina –
Tylko SIM” lub „JA+Rodzina – smartfon RATY”.
8. Usługa nie pomniejsza pakietu SMS/MMS wliczonego w abonament.
9. Koszt aktywacji/dezaktywacja Usługi zawarty jest w opłacie miesięcznej za korzystanie z Usługi.
10. Zmiana Promocyjnego Planu Cenowego na inną taryfę/promocyjny plan cenowy niewymieniony w pkt. 1 powoduje automatyczną dezaktywację Usługi.
11. Z zastrzeżeniem pkt 12, przypisanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (numeru telefonu) do innego Konta Abonenta oraz przeniesienie przez
Abonenta na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie powoduje dezaktywacji Usługi.

Polkomtel sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowana 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 3.525.300.000 PLN, NIP 527-10-37-727,
Regon 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta
Abonent), e-mail: bok@plus.pl
2 w rozumieniu odpowiednio Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r.).
3 z wyłączeniem SMS / MMS wysyłanych na numery Premium Rate, w ramach usług dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz w roamingu.
4 Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent.
5 Numer bezpłatny w kraju; w roamingu międzynarodowym opłata jak za zwykłą wiadomość SMS wysłaną na numer krajowy, zgodnie z Cennikiem właściwym dla taryfy/promocyjnego
planu cenowego, z którego korzysta Abonent.
1

12. Przypisanie umowy głównej do innego Konta Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z umowy głównej nie powoduje
dezaktywacji Usługi w ramach umowy głównej, ale powoduje dezaktywację Usługi na wszystkich umowach dodatkowych, a w przypadku przypisania jednej lub
kilku umów dodatkowych do innego Konta Abonenta - dezaktywację Usługi na tych umowach dodatkowych, które są przypisane do innego Konta Abonenta.
Dezaktywacja Usługi na umowach dodatkowych powoduje naliczanie opłat za wysyłanie SMS lub MMS do krajowych sieci komórkowych w ramach umów
dodatkowych na zasadach określonych w Cenniku Taryf LTE dla Taryfy LTE 129,99.
13. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r. ), o ile niniejszy Regulamin Promocji nie stanowi inaczej.
14. Regulamin Promocji dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.plus.pl oraz w siedzibie Polkomtel sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673
Warszawa.

