
Regulamin Programu „JA PLUS TY” („Regulamin”) 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Program „JA PLUS TY” („Program”) jest organizowany przez Polkomtel sp. z o.o.
1
 („Polkomtel”) 

i jest adresowany do klientów/abonentów będących konsumentami
2
 lub osobami prowadzącymi 

jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w czasie trwania Programu:  

a) zawrą z Polkomtel nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych stając się 

Abonentem
3
 lub będąc Abonentem

3
 podpiszą aneks do umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych w ofercie Plus Abonament / Plus Abonament dla Firm lub 

b) zawrą z Polkomtel nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych stając się 

Abonentem
3
 lub będąc Abonentem

3
 podpiszą aneks do umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych w ofercie Plus Internet / Plus Internet dla Firm lub 

c) zawrą z Polkomtel nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych stając się 

Abonentem Mix
4
 lub będąc Abonentem MixPlus

5
, Abonentem PlusMix

6
 lub Abonentem Mix

4
 

podpiszą aneks do umowy w ofercie Mix lub 

d) zarejestrują numer w ofercie Na Kartę i włączą się do sieci stając się Abonentem Na Kartę
7
 

oraz doładują swoje konto dowolną kwotą, 

zwanych dalej „Abonentami”. 

2. Program trwa od dnia 14/10/2016 r. do odwołania. Odwołanie Programu nie ma wpływu na 

możliwość otrzymania kodu promocyjnego przez Abonentów, którzy spełnili warunki Programu w 

trakcie jego trwania, jak również na ważność otrzymanych kodów promocyjnych. 

3. W ramach Programu Abonent, o którym mowa w ust. 1, otrzyma od Polkomtel specjalny kod 

promocyjny („Kod”), który następnie będzie mógł przekazać dowolnej osobie będącej 

konsumentem
2
 lub prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która nie jest stroną 

zawartej z Polkomtel na piśmie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ani Abonentem 

MixPlus
4
,  zainteresowanej skorzystaniem z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez 

Polkomtel („Znajomy”). Kod umożliwia otrzymanie benefitu, o którym mowa w § 2 Regulaminu. 

4. Kod zostanie wysłany do Abonenta poprzez wiadomość SMS w ciągu 3 dni od momentu 

podpisania przez Abonenta umowy/spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 lit. d powyżej. 

5. Kod ma ważność 60 dni. Data ważności Kodu zostanie podana w wiadomości SMS. 

6. W przypadku zawarcia przez Znajomego będącego konsumentem
2
 lub prowadzącego 

jednoosobową działalność gospodarczą jednej z następujących umów: 

                                                 
1
 Polkomtel  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego 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 art. 22

1
 Kodeksu cywilnego 

3
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów (dla umów o świadczenie 

usług telekomunikacyjnych/aneksów do takich umów zawartych do dnia 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 
przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament (dla umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych/aneksów do takich umów zawartych po dniu 
25.12.2014 r.)  
4
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – Mix  

5
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS. 

6
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix 

7
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. – Na Kartę 



a) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus w ofercie Plus Abonament / 

Plus Abonament dla Firm lub 

b) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus w ofercie Plus Internet / Plus 

Internet dla Firm 

c) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus w ofercie Mix, 

- z wyłączeniem umowy dodatkowej w ramach promocji „Ja+ RODZINA (DODATKOWA) – 

TYLKO SIM” lub „JA+ RODZINA (DODATKOWA) – SMARTFON RATY”  

- i podania przy zawieraniu umowy ważnego Kodu, zarówno Abonent, jak i Znajomy otrzymają 

benefit, o którym mowa w § 2 poniżej („Benefit”). Przy zawieraniu umowy Znajomy może podać 

tylko jeden Kod. 

7. Umowy, o których mowa w ust. 6 powyżej mogą być zawarte z nowym numerem lub przy 

wykorzystaniu możliwości przeniesienia przydzielonego numeru w ruchomej publicznej sieci 

telefonicznej z sieci innego dostawcy usług telekomunikacyjnych do sieci Plus. Umowy, o których 

mowa w ust. 6 powyżej nie mogą zostać zawarte w ramach konwersji z ofert na kartę i Mix z 

wykorzystaniem dotychczas używanej Karty SIM. 

8. Abonent otrzyma jeden Kod każdorazowo po spełnieniu jednego z warunków określonych w ust 1 

powyżej. 

9. Liczba przyznanych Abonentowi Benefitów nie może być wyższa niż liczba otrzymanych Kodów. 

10. Kod może być wykorzystany tylko raz. W przypadku, gdy Abonent udostępni Kod więcej niż 

jednemu Znajomemu Benefit zostanie przyznany na koncie Znajomego, którego umowa zostanie 

zarejestrowana w systemach Polkomtel jako pierwsza. 

11. Znajomy dysponujący jednym Kodem, który spełni warunki opisane w ust. 6 powyżej otrzyma 

jeden Benefit bez względu na liczbę zawartych umów. 

12. W przypadku, gdy Abonent posiada w Polkomtel więcej niż jedno konto abonenckie, Benefit 

zostanie przyznany na koncie, na którym znajduje się numer, dla którego podpisano umowę  

uprawniającą do otrzymania Kodu. 

13. O przyznaniu Benefitu Abonent oraz Znajomy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości 

SMS.  

14. Benefit nie zostanie przyznany lub zostanie anulowany, jeżeli Znajomy odstąpi od zawartej umowy 

w ramach przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza 

lokalem przedsiębiorstwa.  

 

§ 2 WARUNKI SPECJALNE DOTYCZĄCE BENEFITU 

 

1. Po spełnieniu warunków opisanych w § 1 zarówno Abonent jak i Znajomy otrzymają jeden z 

poniższych Benefitów: 

a) Abonent/ Znajomy posiadający usługę w ofercie Plus Abonament / Plus Abonament dla Firm 

/ Plus Internet / Plus Internet dla Firm – jednorazowy rabat na konto w wysokości 50 PLN 

brutto („Rabat”). Rabat pomniejszy wartość bieżącego zobowiązania na fakturze VAT. W 



przypadku, gdy przyznany Rabat jest wyższy niż kwota bieżącego zobowiązania, różnica 

będzie uwzględniona na fakturze w kolejnych okresach rozliczeniowych  

b) Abonent/ Znajomy posiadający usługę w ofercie Mix – jednorazowe bonusowe zasilenie 

konta w wysokości 50 PLN brutto, przyznane na zasadach, o których mowa w ust. 5 poniżej 

(„Bonusowe zasilenie Mix”).   

c) Abonent będący Abonentem Na Kartę – bonusowe zasilenie w wysokości będącej 

równowartością zrealizowanego przez Klienta zasilenia, o którym mowa w ust. 6 poniżej 

(„Bonusowe zasilenie Na Kartę”). 

2. Niewykorzystany benefit nie podlega zwrotowi w formie pieniężnej ani w formie przeksięgowania. 

3. Benefit łączy się z rabatami, upustami bądź innymi benefitami wynikającymi z promocji, z których 

korzystają Abonent oraz Znajomy. 

4. Rabat na koncie Abonenta/ Znajomego będącego Abonentem
3
, opisany w ust. 1 lit. a) powyżej 

zostanie przyznany najpóźniej od drugiego pełnego okresu rozliczeniowego następującego po 

dniu zawarcia umowy przez Znajomego. 

5. Abonent oraz Znajomy będący Abonentem Mix
5
 w ciągu 20 dni licząc od dnia zawarcia przez 

Znajomego umowy, o której mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu otrzyma drogą SMS informację o tym, 

że po dokonaniu najbliższego zasilenia dowolną kwotą przyznane zostanie Bonusowe zasilenie 

Mix. Bonusowe zasilenie Mix zostanie uwidocznione na koncie w ciągu 3 dni od dokonania przez 

Abonenta tego zasilenia. 

6. Abonent będący Abonentem Na Kartę
7
, w ciągu 20 dni licząc od dnia zawarcia przez Znajomego 

umowy, o której mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu, otrzyma drogą SMS informację o tym, że 

najbliższe zasilenie zrealizowane przez Abonenta zostanie podwojone. Bonusowe zasilenie Na 

Kartę zostanie przyznane nie później niż 3 dni licząc od dnia  dokonania tego zasilenia. 

7. Bonusowe zasilenie Mix i Bonusowe zasilenie Na Kartę mogą być wykorzystane na wszystkie 

usługi telekomunikacyjne dostępne dla danego Abonenta, zgodnie z taryfą, z której korzysta. 

Bonusowe zasilenie Mix i Bonusowe zasilenie Na Kartę nie przedłużają Okresu ważności dla 

Usług wychodzących. Bonusowe zasilenie Mix nie redukuje liczby obowiązkowych zasileń. 

 

 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia 

Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla 

Abonentów, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – 

Abonament,, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – 

Mix, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla 

Abonentów MIXPLUS, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. 

z o.o. dla Abonentów Plus Mix oraz  Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

POLKOMTEL Sp. z o.o. – Na Kartę. 

2. Regulamin dostępny jest na www.plus.pl 


