
ROK WAŻNOŚCI KONTA
RegulAmIN pROmOCj I

ObOWIązująCy Od dN. 01.07.2012 r.

OpIs  pROmOCj I :

1.  promocja „Rok ważności konta” („Promocja”) jest organizowana przez polkomtel sp. z o.o.1 („Polkomtel”) i obejmuje Abonentów simplus2 
korzystających z taryfy plus na Kartę (zwanych dalej łącznie „Abonentami”).

2. promocja trwa od dnia 1 lipca 2012 r. do odwołania („Okres Trwania Promocji”).       

3.  W ramach promocji każdorazowo po wykonaniu zasilenia o wysokości 5 plN z VAT lub wyższej okres ważności dla usług wychodzących  
ustawiany jest na 365 dni od momentu zasilenia3. Okres ważności dla usług przychodzących i okres karencji liczone są na zasadach określonych 
w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów simplus/sami swoi, tj. od momentu 
wygaśnięcia okresu ważności dla usług wychodzących zgodnie z promocją.

4. Aby aktywować promocję, Abonent musi spełniać łącznie następujące warunki:

a) musi aktywować promocję na swoim koncie zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7; 

b) musi znajdować się w okresie ważności dla usług wychodzących („Aktywne konto”);

c) musi posiadać dodatnią wartość konta.

5. Aktywacja i dezaktywacja promocji jest bezpłatna.

6. promocja nie wyklucza się z innymi promocjami.

7. Aktywacja i dezaktywacja promocji przez Abonenta odbywa się według następujących zasad:

a)  Aktywacja następuje poprzez wpisanie na telefonie Krótkiego Kodu: *136*11*04# i naciśnięcie przycisku „zadzwoń” (z numeru, dla którego 
ma być aktywowana promocja);

b)  Aktywacja promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez polkomtel Krótkiego Kodu, w którym mowa w lit. a); 

c) Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością sms o Aktywacji promocji na jego koncie;

d)  momentem Aktywacji promocji jest dzień i godzina, kiedy polkomtel wysłał do Abonenta zwrotną wiadomość sms potwierdzającą 
Aktywację promocji na jego koncie. moment wysłania wiadomości sms z dokładnością co do minuty wysyłki można sprawdzić w szczegółach 
wiadomości sms potwierdzających Aktywację promocji;

e)  Abonent może w dowolnym momencie bezpłatnie dezaktywować promocję, wysyłając z  numeru telefonu, na którym aktywowana została 
promocja, Krótki Kod *136*00*04#;;

f)  dezaktywacja promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez polkomtel Krótkiego Kodu, o którym mowa 
powyżej, Abonent zostanie poinformowany o tym wiadomością sms;

g)  po dezaktywacji promocji przez Abonenta okres ważności dla rozmów wychodzących będzie rozliczany zgodnie z Regulaminem świadczenia 
usług telekomunikacyjnych przez polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów simplus/sami swoi oraz cennikiem taryfy plus na Kartę;

h) Aktywne promocje Abonent może sprawdzić kodem *136#;

i) promocję można również aktywować i dezaktywować w plus Online;

j) promocja nie dezaktywuje się automatycznie w sytuacji braku ważności konta dla usług wychodzących oraz braku środków na koncie;

k)  W przypadku gdy Abonent skorzysta z promocji „Witamy w plus Internet na Kartę”, migracja na taryfę iplus na Kartę powoduje automatyczną 
dezaktywację promocji „Rok ważności konta”.

8.  W przypadku dezaktywacji promocji trwający okres ważności dla usług wychodzących nie ulega zmianie, natomiast okres ważności dla 
doładowań wykonanych po dezaktywacji promocji ustalany jest zgodnie z Cennikiem taryfy, z której korzysta Abonent oraz Regulaminem 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów simplus/sami swoi. W przypadku zasilenia nominałem, 
który skutkowałby okresem ważności krótszym niż trwający – wybierany jest okres ważności korzystniejszy dla klienta.

INfORmACje  KOńCOWe : 

9.  polkomtel zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub zakończenia promocji bez konieczności podawania przyczyn. zakończenie promocji  
nie wpływa na możliwość korzystania z promocji aktywowanej na koncie Abonenta w Okresie Trwania promocji, wiąże się jedynie  
z brakiem możliwości jej ponownej Aktywacji. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu promocji zostanie podana przez polkomtel 
do wiadomości na stronie internetowej www.plus.pl.

10.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postępowania Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 
polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów simplus/sami swoi oraz cennika taryfy, z której korzysta Abonent. 

11. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.plus.pl oraz w siedzibie polkomtel.

1  polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego przez sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 
gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod nr KRs: 0000419430, kapitał zakładowy 2.050.000.000 zł, NIp 527-10-37-727, RegON 011307968.

2  W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów simplus/sami swoi.
3  Okresy ważności nie sumują się – tzn. okres ważności dla usług wychodzących ustawiony w ramach promocji wynosi zawsze 365 dni od ostatniego doładowania kwotą wskazaną w pkt 3.


