
 

 

„Esy Floresy” – regulamin usługi promocyjnej („Regulamin”) 

(wersja z dnia 04.09.2012 r.) 

 
 
 
Postanowienia Ogólne 

   

1. Usługa promocyjna „Esy Floresy” („Usługa”) świadczona jest przez Polkomtel Sp. z o.o.
1
 

(„Polkomtel”) i skierowana jest do Abonentów 36.6
2
, którzy korzystają z Taryfy 36.6

3
 (zwanych 

dalej łącznie „Abonentami 36.6”).  
2. Usługa jest świadczona od dnia 20.07.2010 r. do odwołania („Okres trwania Usługi”).  
3. Z Usługi może skorzystać każdy Abonent 36.6, który dokona aktywacji Usługi w Okresie trwania 

Usługi zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.  
4. Abonent 36.6, który aktywuje Usługę, może przez okres 720 godzin od daty jej aktywacji, a 

następnie w każdych kolejnych okresach ważności wskazanych w § 2 pkt 1, w ramach 
miesięcznej opłaty w wysokości 3 zł brutto, wysyłać w kraju nielimitowaną liczbę wiadomości SMS 
do wszystkich Abonentów

4
, Abonentów 36.6

5
, Abonentów Simplus

6
, i Abonentów MIXPLUS

7
 (nie 

dotyczy Abonentów Sami Swoi
8
)
9
 .  

 
 
 
 Zasady korzystania z Usługi  

 

1. Usługa jest ważna przez 720 godzin
10 

od daty aktywacji Usługi zgodnie z pkt 2 („okres ważności 
Usługi”). Po upływie okresu ważności Usługi, Usługa jest automatycznie przedłużana na kolejne 
720 godzin, a z konta Abonenta 36.6 pobierana będzie cyklicznie opłata w wysokości 3 zł brutto 
(„opłata miesięczna”), aż do momentu dezaktywacji Usługi przez Abonenta 36.6 lub 
wyczerpania środków na jego koncie, zgodnie z pkt 6 i 7.  

2. W celu aktywacji Usługi Abonent 36.6 musi wybrać na klawiaturze swojego telefonu bezpłatny 
kod: *136*11*06# i wcisnąć klawisz połączenia.  

3. Usługa będzie aktywna od momentu wysłania przez Polkomtel do Abonenta 36.6 wiadomości 
SMS z informacją o włączeniu Usługi. Moment wysłania wiadomości SMS z dokładnością co do 
minuty wysyłki można sprawdzić w szczegółach wiadomości SMS potwierdzającej aktywację 
Usługi.  

 
 
 
 
 

 
1

  Z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000419430, kapitał zakładowy 2.050.000.000 PLN (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, Regon 011307968. 

2
  W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6.  

3 
  Nazwę posiadanej taryfy Abonent 36.6 może sprawdzić wybierając na klawiaturze swojego telefonu bezpłatny kod: *147#  

4
  W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów.  

5
  W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6 

6
  W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami 

Swoi.  
7
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS.  

8
  W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami 

Swoi.  
9
 Z wyłączeniem numerów specjalnych, numerów rozrywkowych, połączeń na numery umożliwiające dostęp do serwisów 

rozrywkowych i informacyjnych, numerów Premium Rate. 
10 

Okres ważności Usługi 720 godzin jest równy 30 dobom. 

 



 
 

 

 
4. Dwa dni przed końcem każdego okresu ważności Usługi Abonent 36.6 otrzyma wiadomość SMS z 

informacją, że Usługa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny okres ważności Usługi, a 
opłata cykliczna zostanie pobrana z konta Abonenta 36.6.  

5. Abonent 36.6 może w każdej chwili dezaktywować Usługę, wybierając na klawiaturze swojego 
telefonu bezpłatny kod: *136*00*06# i wciskając klawisz połączenia. Dezaktywacja Usługi zostanie 
potwierdzona za pomocą wiadomości SMS. W przypadku dezaktywacji Usługi przed upływem 
okresu ważności Usługi, pobrana opłata miesięczna przepada i nie jest zwracana w jakiejkolwiek 
formie.  

6. W przypadku braku wystarczających środków na koncie Abonenta 36.6 w momencie podjęcia 
próby pobrania opłaty miesięcznej, Usługa zostanie automatycznie dezaktywowana.  

7. Abonent 36.6 ma możliwość ponownej aktywacji Usługi zgodnie z pkt 2.  
8. Abonent 36.6 w każdej chwili może sprawdzić okres ważności Usługi, wpisując na klawiaturze 

swojego telefonu bezpłatny kod: *136# i wciskając klawisz połączenia. W odpowiedzi Abonent 36.6 
otrzyma wiadomość SMS z informacją o dniu, w którym upływa okres ważności Usługi.  

9. Aby korzystać z Usługi, karta SIM Abonenta 36.6 musi znajdować się w okresie ważności dla usług 
wychodzących.  

10. Abonent 36.6 może wysyłać wiadomości SMS w Usłudze w ramach uiszczonej opłaty miesięcznej 
nawet w momencie, gdy stan środków na jego koncie wyniesie 0 zł.  

11. Abonent 36.6 nie może wysyłać niezamówionych informacji handlowych (spam) ani masowo 
wysyłać treści marketingowych.  

12. W przypadku wiadomości SMS wysłanej w roamingu dodatkowo do każdej wiadomości SMS 
doliczana jest opłata za wysłanie wiadomości SMS w roamingu zgodnie z Cennikiem Taryfy 36.6.  

 

 
 
Postanowienia końcowe  

 
1. Opłata miesięczna nie może być pobierana z pakietu kwotowego przyznanego w ramach usługi 

Chill Bill.  
2. Polkomtel świadczy Usługę w zakresie istniejących możliwości technicznych.  
3. Polkomtel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie świadczonej Usługi w miarę 

pojawiania się nowych możliwości technicznych.  
4. W ramach niniejszej promocji Abonent zobowiązuje się nie wysyłać wiadomości SMS o tożsamej lub podobnej 

treści, kierowanych do znacznej liczby odbiorców, których przeznaczenie związane jest z działalnością  
prowadzoną przez Abonenta i nie stanowi zaspokajania codziennych potrzeb w zakresie usług 
telekomunikacyjnych, w szczególności wiadomości związanych z: promocją towarów lub usług Abonenta albo 
osób trzecich, a także z informowaniem adresatów wiadomości o ich uprawnieniach lub obowiązkach. Zakaz 
ten ma zastosowanie bez względu na to, czy podmioty, do których kierowane są wiadomości, wyraziły zgodę 
na ich otrzymywanie. Powyższe dotyczy także wiadomości SMS, nawet jeśli nie mają one charakteru 
komercyjnego, w tym  promocyjnego lub  handlowego, a celem przekazu – z uwagi na przeznaczenie 
informacji - jest dotarcie do znacznej liczby adresatów. W przypadku naruszenia przez Abonenta powyższych 
zobowiązań Polkomtel  może zawiesić świadczenie usług lub rozwiązać Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym5. Polkomtel zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu Usługi oraz zawieszenia 
lub zakończenia świadczenia Usługi w każdym czasie bez podania przyczyny. Informacja o 
zmianie Regulaminu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usługi zostanie podana przez 
Polkomtel do wiadomości na stronie internetowej www.plus.pl.  

6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 
36.6.  

7. Skorzystanie z Usługi oznacza, że Abonent 36.6 zapoznał się z treścią Regulaminu i że ją 
akceptuje.  

8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.plus.pl oraz w siedzibie 
Polkomtel Sp. z o.o. 

 


