
 

 

Regulamin Promocji „Premia za staż” („Regulamin”) 

(wersja obowiązująca od 01.02.2016 r.) 

 

§ 1 Opis Promocji 

1. Promocja „Premia za staż” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („POLKOMTEL”) i adresowana do 

Abonentów Na Kartę2, Simplus3, Sami Swoi3 oraz 36i64 (zwanych dalej łącznie „Abonentami”) z wykluczeniem użytkowników taryfy 

Plush bez limitu. 

2. Promocja obowiązuje od dnia 01.02.2016 r. do odwołania. 

3. W ramach Promocji Abonent otrzymuje unikalny kod („Kod”) który może zamienić na dodatkowe, niezwiązane z dodatkową opłatą 

doładowanie konta w wysokości 10 zł („Bonus”).  

4. Kod otrzymują Abonenci, którzy zapiszą się do Promocji zgodnie z zasadami w pkt 5.  

 

§ 2 Włączenie Promocji 

5. Aktywacja Promocji jest możliwa tylko w okresie jej obowiązywania wskazanym w § 1 pkt 2 Regulaminu i odbywa się według 

następujących zasad: 

a. Abonent dokonuje bezpłatnie aktywacji Promocji wysyłając ze swojego numeru telefonu wiadomość tekstową SMS pod 

bezpłatny numer 80101 o treści START; 

b. aktywacja Promocji na koncie Abonenta nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez POLKOMTEL 

wiadomości, o której mowa w lit. a) powyżej; 

c. Abonent zostanie powiadomiony przez POLKOMTEL o aktywacji Promocji za pomocą wiadomości tekstowej SMS; za 

moment włączenia Promocji uznaje się moment, w którym POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową SMS 

potwierdzającą aktywację Promocji. 

6. Jeżeli brak Okresu ważności dla Usług wychodzących będzie dłuższy niż 60 dni, to Promocja zostanie wyłączona na koncie 

Abonenta, o czym zostanie on powiadomiony za pomocą wiadomości tekstowej SMS. Aby ponownie wziąć udział w Promocji, należy 

włączyć Promocję zgodnie z § 2 pkt 5 Regulaminu. 

 

§ 3 Zasady otrzymania Bonusu 

7. Moment otrzymania Kodu przez Abonenta jest uzależniony od jego stażu w ofercie na kartę w sieci Plus według poniższych zasad:  

Staż w ofercie na kartę Wartość Kodu Ważność Kodu 

3 miesiące Bonus - doładowanie 10 zł  30 dni 

6 miesięcy  Bonus - doładowanie 10 zł  30 dni 

12 miesięcy  Bonus - doładowanie 10 zł  30 dni 

24 miesiące Bonus - doładowanie 10 zł  30 dni 

co 12 miesięcy  Bonus - doładowanie 10 zł  30 dni 

 
8. Aktywacja Kodu jest możliwa do 30 dni od jego otrzymania i odbywa się według następujących zasad: 

a. Abonent dokonuje bezpłatnie aktywacji Kodu wysyłając go ze swojego numeru telefonu za pośrednictwem wiadomości 

tekstowej SMS pod bezpłatny numer 80101; 

b. aktywacja Bonusu na koncie Abonenta nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez POLKOMTEL 

wiadomości, o której mowa w lit. a) powyżej; 

9. Abonent zostanie powiadomiony przez POLKOMTEL o aktywacji Bonusu za pomocą wiadomości tekstowej SMS; za moment 

włączenia Bonusu uznaje się moment, w którym POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową SMS potwierdzającą 

aktywację Bonusu. 

10. Z Kodu może skorzystać jedynie Abonent który go otrzymał w ramach Promocji. 

                                                                        
1 POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 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 3 510 300 000 

PLN, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty, jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie taryfą, z której 

korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl. 
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla umów zawartych od 25.12.2014 r.). 
3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla umów zawartych przed 25.12.2014 

r.). 
4 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6. 



 

 

11. Opłata za Bonus zawarta jest w cenie ostatnio nabytego przez Abonenta doładowania. 

12. Bonus przedłuża Okres ważności dla Usług wychodzących na 10 dni.  

13. Bonus w postaci zwiększenia wartości ostatniego doładowania o 10 zł jest do wykorzystania na dowolne usługi telekomunikacyjne 

oferowane w taryfie, z której korzysta Abonent.  

14. W celu sprawdzenia statusu stażu należy wysłać wiadomość tekstową SMS pod bezpłatny numer 80101 o treści INFO. 

15. W celu sprawdzenia Promocji, które są aktywne na koncie należy wpisać na klawiaturze telefonu krótki kod *136# zatwierdzony 

przyciskiem „zadzwoń”. 

16. Abonentowi który ma na koncie włączoną Promocję i zmieni taryfę na Plush bez limitu Promocja zostanie automatycznie wyłączona.     

17. Abonent, który aktywował Promocję będzie otrzymywać wiadomości tekstowe SMS dotyczące realizacji postanowień Regulaminu.    

 

§ 4 Wyłączenie Promocji 

18. Abonent ma możliwość dezaktywacji Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. W celu wyłączenia Promocji należy wysłać 

wiadomość tekstową SMS pod bezpłatny numer 80101 o treści STOP.  

19. Wyłączenie Promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od zlecenia dezaktywacji Promocji. Momentem wyłączenia Promocji jest 

dzień i godzina, kiedy POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową SMS potwierdzającą dezaktywację Promocji. 

§ 5 Informacje dodatkowe 

20. POLKOMTEL może zakończyć świadczenie usług w ramach aktywowanej Promocji lub dokonać zmiany warunków Promocji na 

podstawie wypowiedzenia dokonanego na 30 dni przed zakończeniem Promocji lub wejściem w życie nowych warunków Promocji. 

Wypowiedzenie nastąpi za pomocą wiadomości tekstowej SMS wysłanej na numer telefonu, na którym jest aktywna Promocja. 

21. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla umów zawartych od 25.12.2014 r.), Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla umów zawartych przed 

25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6 oraz 

Cennika taryfy, z której korzysta Abonent. Regulamin, Cenniki i regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych są dostępne w 

siedzibie POLKOMTEL oraz na stronie internetowej www.plus.pl. 

 

 


