
 

Regulamin Promocji „Misiek Plush Gratis” („Regulamin Promocji”)  
 
1. Promocja „Misiek Plush Gratis” („Promocja”) organizowana jest przez Polkomtel  

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną  
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
419430, kapitał zakładowy 3.525.300.000 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968, operator 
sieci telefonii komórkowej Plus („Polkomtel”). 

2. Promocja skierowania jest osób fizycznych, które w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel 
na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach promocji „Plush ABO – 
Tylko SIM (PARTNERZY 2)” lub „Plush ABO 24 miesiące. – Tylko SIM (PARTNERZY 2)” 
(„Umowa Plush ABO”) stając się Abonentami

1
 („Abonenci”).  

3. Promocja trwa od dnia 15.10.2017 r. do dnia 15.11.2017 r. lub do wyczerpania zapasów 
Maskotek opisanych w ust. 5.  

4. Promocja jest prowadzona wyłącznie w placówkach sieci sklepów Lagardere Travel Retail sp.  
z o.o., w których można zawrzeć Umowę Plush ABO, wskazanych na www.plushbezlimitu.pl 

5. W ramach Promocji Abonent, który spełni warunki określone w ust. 2, w chwili zawarcia Umowy 
Plush ABO otrzyma w prezencie maskotkę miśka Plush o wartości 32 zł („Maskotka”).  

6. Liczba Maskotek jest ograniczona i wynosi 2000 (słownie: dwa tysiące) sztuk.  
7. W przypadku zawarcia większej liczby Umów Plush ABO, Abonent otrzyma liczbę Maskotek 

odpowiadającą liczbie zawartych Umów Plush ABO do wyczerpania dostępnej ich liczby. 
8. Maskotka na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym  

od osób fizycznych - t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm. jest zwolniona z podatku dochodowego 
od osób fizycznych.  

9. Nie ma możliwości zamiany Maskotki na ekwiwalent pieniężny lub inną  rzecz.  
10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. - Abonament. 
11. Regulamin Promocji dostępny jest na www.plushbezlimitu.pl oraz w siedzibie Polkomtel.   
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 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament 

http://www.plushbezlimitu.pl/
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