
 

 

Regulamin Promocji „Bonus za rejestrację Rok Ważności Konta” („Regulamin Promocji”) 

(wersja z dnia 11.07.2016 r.) 
 

 

§ 1 Opis Promocji 

 

1. Promocja „Bonus za rejestrację Rok Ważności Konta” („Promocja”) jest organizowana przez 

POLKOMTEL sp. z o.o.1 („POLKOMTEL”) i obejmuje Abonentów Simplus2 oraz Abonentów Na Kartę3  

korzystających z taryf Nowy Plus Internet na Kartę, Plus na Kartę, Plus na Kartę Rok Ważności Konta, Plus na 

Kartę bez limitu, JA + NA KARTE, którzy podali POLKOMTEL co najmniej: 

a)  w przypadku Abonentów będących osobami fizycznymi: imię, nazwisko, PESEL lub nazwę, serię i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa 

członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu, 

b) w przypadku Abonentów niebędących osobami fizycznymi: nazwę, numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze 

prowadzonym w państwie członkowskim,  

i umożliwili weryfikację tych danych w sposób określony przez POLKOMTEL (zwanych dalej „Abonentami”). 

2. Promocja obowiązuje od dnia 11.07.2016 r. do 1.02.2017 r. 

3. W celu skorzystania z Promocji Abonent musi spełnić łącznie następujące warunki: 

1) musi znajdować się w Okresie ważności dla Usług wychodzących (tj.: w okresie, w którym może wykorzystać 

Wartość konta i korzystać z Usług), 

2) musi aktywować Promocję zgodnie z ust. 7  Regulaminu Promocji, 

4. Aktywacja promocji jest bezpłatna. 

5. W ramach Promocji po wysłaniu SMSa, o którym mowa w ust.7 poniżej, Okres ważności dla Usług wychodzących 

ustanawiany jest na 8760 godzin (365 dni). 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 lub w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z 

o.o. – Na Kartę oraz w Cenniku, z którego korzysta Abonent tj.: od momentu wygaśnięcia Okresu ważności dla Usług 

wychodzących. 

6. Promocja wyklucza się z Promocją „Ja + Zawsze bez limitu w Plus”. 

7. W celu włączenia Promocji należy wysłać SMSa o treści RWK pod numer 80110. 

8. Aktywacja Promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych  od otrzymania przez POLKOMTEL SMSa. 

Momentem aktywacji Promocji jest dzień i godzina, kiedy POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową 

SMS potwierdzającą włączenie Promocji. 

9. Bonus może być aktywowany w dowolnym momencie obowiązywania Promocji.  

10. Z Promocji można skorzystać tylko raz na jeden numer telefonu. Abonent może skorzystać z Promocji maksymalnie 

5 razy bez względu na liczbę posiadanych numerów.. 

 

 

                                                 
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 3 525 300 000 PLN, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłata, jak za 

zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą, z której korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl. 
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi 
3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę. 



 

 

§ 2 Informacje końcowe 

 

11. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi lub Regulaminu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę oraz Cennika taryfy, z której 

korzysta Abonent. 

12. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.plus.pl oraz w siedzibie POLKOMTEL. 

 


