
Regulamin promocji „Pakiet minut do wszystkich sieci w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego 
Polsatu” („Regulamin”) 
 
wersja z dnia 7.05.2012 r. 
 
1.  Promocja „Pakiet minutowy w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu” („Promocja”) jest 

organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.1 i skierowana do Klientów2 nie posiadających REGON, którzy w 
czasie jej trwania, w wybranych punktach sprzedaży (obsługi), zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus („Umowa”) na okres określony umową („czas 
oznaczony Umowy”) stając się tym samym Abonentami3 (zwanych dalej „Abonentami”) i którzy spełnili 
warunki udziału w Promocji określone w pkt. 3.  

 
2.  Promocja trwa od dnia 11.04.2012 r. do odwołania. 
 
3.  Warunkiem korzystania z Promocji jest: 
 

a) posiadanie zawartej  umowy o świadczenie usług telewizji satelitarnej  w Cyfrowym Polsacie S.A. z 
siedzibą w Warszawie (03-878), ul. Łubinowej 4a („Cyfrowy Polsat”) w czasie trwania niniejszej Promocji 
oraz brak zaległości w opłatach z tego tytułu albo jej zawarcie w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy oraz 
korzystanie z usług świadczonych w ramach tej umowy. 

 
b) zgodność numeru PESEL Abonenta, który zawarł umowę o świadczenie usług  w Polkomtel oraz w 

Cyfrowym Polsacie.  
 

c) wyrażenie zgody na przekazywanie danych Abonenta pomiędzy Cyfrowym Polsatem a Polkomtel. 
Odwołanie zgody w trakcie korzystania z Promocji spowoduje bezpowrotną dezaktywację Pakietu 
Minutowego.  

 
4. W ramach Promocji, Abonent będzie mógł korzystać z Pakietu Minutowego określonego w poniższej tabeli 

przeznaczonego na krajowe połączenia głosowe 4  („Pakiet Minutowy”), jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi 
inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel na zasadach określonych w 
Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla Taryf Do Usług bis, natomiast dla Promocyjnego Planu 
Cenowego Do Usług bis 19,90 na zasadach określonych w Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus 
dla Taryfy Do Usług bis 29,90 a dla Promocyjnego Planu Cenowego Do Usług bis 149,90 na zasadach określonych w 
Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla Taryfy Do Usług bis 199,90.  

 
5. Okres na który zostanie przyznany Pakiet Minutowy równy jest liczbie miesięcy na jaki została zawarta 

umowa. Aktywowanie i korzystanie z Pakietu Minutowego jest bezpłatne. Wielkość Pakietu Minutowego 
uzależniona jest od Taryfy/ Promocyjnego Planu Cenowego, zgodnie z poniższą tabelą:  

 

Taryfa/ Promocyjny 
Plan Cenowy 

Do Usług bis 
19,90 zł. 

Do Usług bis 
29,90 zł 

 
Do Usług bis 

39,90 zł 

Do Usług bis 
59,90 zł 

Do Usług bis 
79,90 zł 

Do Usług bis 
99,90 zł 

Do Usług bis 
149,90 zł 

 
Do Usług bis 

199,90 zł 

Taryfa/ Promocyjny 
Plan Cenowy  

w  
Ofercie Smartfonowej* 

brak 

Do Usług bis 
39,90 zł 

 
Do Usług bis 

49,90 zł 

Do Usług bis 
69,90 zł 

Do Usług bis 
89,90 zł 

Do Usług bis 
119,90 zł 

Do Usług bis 
169,90 zł 

 
Do Usług bis 

219,90 zł 

Dodatkowe minuty  
do wszystkich sieci 

5 
minut 

co miesiąc  

15 
minut 

co miesiąc  

30 
minut 

co miesiąc  

40 
minut 

co miesiąc  

50 
minut 

co miesiąc  

100 
minut 

co miesiąc  

*całkowita opłata miesięczna:  abonament + pakiet internetowy non stop 

                                                 
1 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał 
zakładowy 2.050.000.000 zł (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, REGON 011307968. 
2 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów. 
3 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów. 
4 z wyłączeniem: połączeń z numerami specjalnymi w sieci Plus, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy i usługi dostępu do serwisów 
rozrywkowych i informacyjnych i innych numerów specjalnych, połączeń z numerami Premium Rate, połączeń wykonywanych w roamingu 
międzynarodowym, połączeń międzynarodowych, przesyłania faksów i danych, połączeń z siecią Internet (numery: 123, 321, +48 601 100 123, 
+48 601 100 321) oraz WAP (numery 234, +48 601 100 234) oraz połączeń z numerami specjalnymi u innych operatorów. 



 
6. Pakiet minut wykorzystywany będzie zawsze po  minutach z pakietu abonamentowego.  Po wykorzystaniu 

minut wliczonych w Pakiet, opłaty za połączenia wykonywane przez Abonenta naliczane będą zgodnie z 
cennikiem taryfy/promocyjnego planu cenowego, z której korzysta Abonent lub jeśli Abonent posiada inne 
promocyjne pakiety lub usługi obniżające koszty połączeń, to połączenia będą rozliczane zgodnie z 
regulaminami tych promocji. 

 
7. Niewykorzystane minuty z Pakietu minutowego z danego okresu rozliczeniowego nie przechodzą na kolejne 

okresy rozliczeniowe i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 
 
8. Abonent zostanie powiadomiony wiadomością SMS w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o aktywacji 

Pakietu Minutowego.  
 
9. Aktywacja Pakietu Minutowego nastąpi z pierwszym pełnym cyklem rozliczeniowym następującym po 

otrzymaniu wiadomości SMS informującym o aktywacji Pakietu Minutowego. Pakiety Minutowe będą 
aktywowane automatycznie pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego przez okres określony w pkt. 5 
powyżej.  

 
10. Abonent nie ma możliwości dezaktywacji Pakietu minutowego. 

 
11. Zmiana taryfy/promocyjnego planu cenowego, transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz 

przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy, traktowane jest jako rezygnacja z 
korzystania z Pakietu Minutowego. Z chwilą zmiany taryfy/promocyjnego planu cenowego, transferu numeru 
na inne konto lub przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w sieci Plus następuje bezpowrotna dezaktywacja uruchomionego Pakietu Minutowego. 

 
12. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług telewizji satelitarnej z Cyfrowym Polsatem w trakcie 

korzystania z Promocji, nie będą aktywowane kolejne Pakiety minutowe.  
 

13. W przypadku rozwiązania Umowy w ramach której Abonent korzysta z Promocji, Pakiet minutowy zostanie 
bezpowrotnie deaktywowany. 
 

14. Polkomtel zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności podawania 
przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez Polkomtel do 
wiadomości na stronie internetowej www.plus.pl. Zmiana Regulaminu lub zakończenie Promocji nie wpływa 
na warunki korzystania z Promocji przez Abonentów, którzy skorzystali z Promocji przed tą zmianą. 

 
15. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A dla Abonentów. 
 
16. Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.plus.pl, w wybranych punktach 

sprzedaży (obsługi) w których Abonent może skorzystać z Promocji oraz w siedzibie Polkomtel. 
 

17. Skorzystanie z promocji związane jest z wzajemnym przekazywaniem danych pomiędzy Cyfrowym Polsatem i   
Polkomtel w ramach udzielonej zgody. 

 
 

Zgoda na przekazywanie danych pomiędzy Cyfrowym Polsatem S.A. a Polkomtel Sp. z o.o. 
W celu korzystania z promocji organizowanych przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (03-878), przy 
ul. Łubinowej 4a („Cyfrowy Polsat”) i Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 3 
(„Polkomtel”) skierowanych do osób fizycznych będących klientami Cyfrowego Polsatu i Polkomtel, wyrażam 
zgodę na wzajemne przekazywanie pomiędzy Cyfrowym Polsatem i Polkomtel, a także na przetwarzanie 
przekazanych przez te podmioty danych, dotyczących mnie jako klienta Cyfrowego Polsatu i Polkomtel, 
niezbędnych do realizacji tych promocji, w tym danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych 
osobowych i danych stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne, 
w zakresie: 

a) danych identyfikacyjnych (w tym imienia i nazwiska, danych teleadresowych, adresu e-mail, numeru 
PESEL), 

b) informacji o umowach zawartych z Cyfrowym Polsatem i/lub Polkomtel, niezbędnych do uczestniczenia w 
promocji, 

c) informacji o stanie moich rozliczeń z Cyfrowym Polsatem, powstałych w związku z umowami zawartymi z 
Cyfrowym Polsatem w ramach promocji oraz danych powstałych wskutek przetworzenia danych 
wskazanych powyżej, 



d) informacji: o posiadaniu aktywnych połączeń przychodzących, informacji o wysokości abonamentu lub 
zasileń konta, o wysokości faktur dokumentujących świadczenie usług telekomunikacyjnych przez 
Polkomtel, 

z zastrzeżeniem, że dane takie przekazywane będą wielokrotnie, na bieżąco w czasie trwania promocji, w celu 
uwzględnienia zmian tych danych. 
 
Powyższa zgoda obejmuje również przetwarzanie tych danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel 
przetwarzania.   
 
W przypadku, gdy w celu skorzystania z organizowanych w przyszłości promocji konieczne będzie przekazanie 
pomiędzy Cyfrowym Polsatem i Polkomtel, a także przetwarzanie przez te podmioty danych, niezbędnych do 
realizacji tych promocji, a nie wskazanych wyżej,  przekazanie tych danych będzie następowało na podstawie 
odrębnej zgody klienta Cyfrowego Polsatu i Polkomtel. 
 
Niniejszym, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo w każdym czasie odwołać udzieloną  Cyfrowemu Polsatowi 
S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. zgodę na wzajemne przekazywanie przez te podmioty danych dotyczących mnie jako 
Abonenta Cyfrowego Polsatu i Abonenta Polkomtel, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody skutkuje utratą warunków specjalnych związanych z 
promocjami, do korzystania z których niezbędne jest wzajemne przekazywanie pomiędzy Cyfrowym Polsatem i 
Polkomtel, a także przetwarzanie przez te podmioty danych dotyczących mnie jako klienta Cyfrowego Polsatu i 
Polkomtel. 
 
 
Imię i nazwisko klienta:     PESEL:      
 
 
 
 
MSISDN (numer telefonu):     Data i podpis klienta: 
 
 
 
 
Pieczęć i podpis osoby przedstawiciela Polkomtel:  


