
 

 

Regulamin Promocji „Słodki bonus” („Regulamin”) 

 

1. Promocja „Słodki bonus” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.
 1

 („POLKOMTEL”) i 

obowiązuje od 11 kwietnia 2016 r. od godziny 00:00 do 12 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59. 

2. Promocja jest adresowana do Abonentów Na Kartę
2
, Abonentów Simplus

3
, Abonentów Sami Swoi

3
, 

Abonentów 36i6
4
, którzy w czasie trwania Promocji dokonają Zasilenia konta zgodnie z pkt 3 i 4 poniżej. 

3. W czasie trwania Promocji Abonenci Na Kartę, Abonenci Simplus, Abonenci Sami Swoi 

i Abonenci 36i6 (dalej łącznie jako „Abonent”) do każdego Zasilenia konta kwotą o wartości od 30 zł do 

99 zł brutto, dokonanego poprzez: www.doladujplushbezlimitu.pl, www.doladuj.plus.pl, 

www.facebook.com/plus, www.plusbank24.pl 
otrzymają bonus w postaci 30% wartości dokonanego doładowania („Bonus”), który zostanie 

automatycznie aktywowany na koncie Abonenta. 

4. Bonus nie przedłuża Okresu ważności dla Usług wychodzących. 

5. Bonus może być wykorzystany na wszystkie usługi telekomunikacyjne dostępne dla danego Abonenta 

określonego w pkt 2 Regulaminu zgodnie z taryfą, z której korzysta.  

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulam inu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi 

(dla umów zawartych przed 25.12.2014r.), 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. oraz dla Abonentów 36.6, Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. o ile Regulamin nie stanowi inaczej.  

7. Odwołanie Promocji nie ma wpływu na prawa Abonenta, które nabył przed jej odwołaniem. 

8. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych: www.plus.pl i www.facebook.com/plus, w siedzibie 

POLKOMTEL oraz w Punktach Sprzedaży sieci Plus. 

 

                                                                        
1
 POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorskiej 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 z taryfą, z którego korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl. 
2
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę. 

3
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi.  

4
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6. 

http://www.doladujplushbezlimitu.pl/
http://www.doladuj.plus.pl/
http://www.facebook.com/plus
http://www.plusbank24.pl/
http://www.plus.pl/
http://www.facebook.com/plus

