
Regulamin promocji 

„BONUSY ZA DOŁADOWANIA NA STARTERACH OFERTY SIMPLUS W PLUSIE NA KARTĘ”

(wersja 1 obowiązująca od dn. 12.05.2011 r.)

I. Opis Promocji:

1. Promocja  „Bonusy za doładowanie na starterach Oferty Simplus w Plusie na kartę” („Promocja”) jest 
organizowana przez Polkomtel S.A.1 („Polkomtel”) i jest adresowana do Abonentów2 Plusa na kartę, 
którzy w czasie jej trwania zakupili zestaw startowy w ofercie Simplus z Taryfą Simplus dla Abonentów 
Simplus (oznaczony na opakowaniu jako zestaw promocyjny)  („Bonusowy Starter”), zwanych dalej 
„Abonentami”.

2. Promocja obowiązuje od dnia 12 maja 2011 r. do odwołania. 
3. Każdy Abonent, który zakupi Bonusowy Starter otrzyma, po każdym z pierwszych sześciu zasileń konta 

na kwotę co najmniej 30 zł jeden z pakietów bonusowych do doładowania opisanych w pkt. 4 poniżej  
(„Pakiet Bonusowy”). 

II. Rodzaje Pakietów Bonusowych:

4. W Promocji dostępne są następujące Pakiety Bonusowe:
a) 30 zł do Plusa gratis - bonusowe zasilenie konta o wartości 5 zł każde do każdego z 
sześciu  pierwszych  zasileń  konta  na  kwotę  co  najmniej  30  zł,  do  wykorzystania  na  krajowe 
rozmowy i SMS-y do sieci Plus3, w tym na numery abonentów 36.64(„Pakiet Bonusowy 30 zł”).

1 POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000020908, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, kapitał zakładowy 2.050.000.000 PLN (w pełni wypłacony).

2 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi.

3 nie dotyczy numerów Premium Rate i  numerów specjalnych w sieci  Plus,  sieci  stacjonarnych w tym  numerów w usłudze Kwotoreduktor 
Stacjonarny, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych; numerów w sieci Sami Swoi, numerów specjalnych, połączeń z siecią  
Internet +48 601 100 321 oraz połączeń z WAP +48 601 100 234, połączeń międzynarodowych i w roamingu 

4 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów 36.6.



b) 120 zł do Plusa gratis - bonusowe zasilenie konta o wartości 20 zł każde do każdego 
z sześciu pierwszych zasileń konta na kwotę co najmniej 30 zł,  do wykorzystania  na krajowe 
rozmowy i SMS-y do sieci Plus3, w tym na numery abonentów 36.64(„Pakiet Bonusowy 120 zł”).

5. Rodzaj Pakietu Bonusowego uzależniony jest od nominału zakupionego Bonusowego Startera:
a) Dla  startera  3  PLN (okres  ważności  dla  usług  wychodzących  przed  pierwszym  zasileniem 

konta: 7 dni): brak bonusa
b) Dla Bonusowego Startera 9 PLN (okres ważności dla usług wychodzących przed pierwszym 

zasileniem konta: 30 dni): 30 zł do Plusa gratis; 
c) Dla Bonusowego Startera 25 PLN (okres ważności dla usług wychodzących przed pierwszym 

zasileniem konta: 30 dni): 120 zł do Plusa gratis.

6. Możliwość skorzystania z Promocji trwa dla danego Bonusowego Startera przez czas oznaczony, liczony 

od daty włączenia się do sieci5:

a) Dla Bonusowego Startera 9 i 25 PLN: maksymalny termin realizacji pierwszego zasilenia kwotą 
co najmniej 30 zł to 1095 dni od daty włączenia się do sieci

III. Zasady korzystania z Pakietów Bonusowych:

7. Pakiety Bonusowe nie wymagają aktywacji przez Abonenta.
8. Pakiet Bonusowy jest automatycznie aktywowany po każdym z pierwszych 6 (sześciu) zasileń konta co 

najmniej na kwotę 30 zł (w sumie sześć Pakietów Bonusowych).
9. Pakiet  Bonusowy  może być wykorzystany przez Abonenta tylko w ciągu kolejnych 744 godzin6 od 

wysłania przez Polkomtel  do Abonenta wiadomości  SMS potwierdzającej  aktywację pakietu („Okres 
Ważności Pakietu”). Moment wysłania wiadomości SMS z dokładnością co do minuty wysyłki można 
sprawdzić w szczegółach wiadomości SMS potwierdzającej aktywację danego pakietu.

10. Aktywacja Pakietu Bonusowego nastąpi w terminie do 24 godzin po wykonaniu zasilenia konta na kwotę 
co najmniej 30 zł. Aktywacja zostanie potwierdzona SMS-em.

11. Abonent  ma  możliwość  sprawdzenia  stanu  pakietu  kwotowego  w  ramach  posiadanego  Pakietu 
Bonusowego oraz chwilę, w której upływa Okres Ważności Pakietu  za pomocą krótkiego kodu: *121# i 
wciśnięcia przycisku „zadzwoń”.

12. O zakończeniu Okresu Ważności Pakietu lub wykorzystaniu jednostek  w Pakiecie Bonusowym Abonent 
zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości SMS.

13. Po zakończeniu Okresu Ważności Pakietu lub wykorzystaniu Pakietu Bonusowego opłaty za połączenia i 
SMS-y do sieci Plus będą naliczane zgodnie z Cennikiem Taryfy Simplus dla Abonentów Simplus.

5 Czynność faktyczna abonenta Simplus/Sami Swoi polegająca na wykonaniu lub odebraniu pierwszego połączenia lub próbie pierwszego 
połączenia albo skorzystaniu z innej usługi określonej w cenniku lub w regulaminie promocji

6 okres ważności Pakietu Bonusowego  744 godzin jest równy 31 dobom



IV. Zasady rozliczania pakietów:

14. Pakiety Bonusowe mogą być wykorzystywane na krajowe rozmowy i SMS-y do sieci Plus3, w tym na numery 
abonentów 36.64 

15. W przypadku, gdy Abonent posiada jednocześnie kilka różnych pakietów kwotowych, środki z pakietów 
kwotowych wykorzystywane są zgodnie z ich okresem ważności – w pierwszej kolejności schodzą środki 
z pakietu, którego okres ważności kończy się najwcześniej.

16. W przypadku, gdy Abonent ma aktywowaną na koncie usługę: „Stała opłata za rozmowę” lub „Stała 
opłata za rozmowę dla stałych Klientów”, opłata za całą rozmowę w ramach tej usługi zgodnie z jej 
regulaminem jest pobierana z Pakietu Bonusowego.

17. W przypadku, gdy Abonent ma aktywowane na koncie jednocześnie inne usługi w ofercie Simplus w 
taryfie Simplus, takie jak: „Wybrane Numery w Plusie”, „Tanio do wszystkich dużych sieci”, „250 SMS-ów 
do  wszystkich”,  „500  SMS-ów  w  Plusie”,  środki  z  Pakietu  Bonusowego  rozliczane  są  w  ostatniej 
kolejności. 

18. Niewykorzystane w ramach Pakietu Bonusowego środki przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek 
formie:

a) po upływie Okresu Ważności Pakietu, lub

b) przypadku zmiany przez Abonenta Taryfy Simplus dla  Abonentów Simplus na inną.  W tych 
okolicznościach Abonentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego ani o 
przyznanie jakiejkolwiek innej usługi w zamian za utracone niewykorzystane w ramach danego 
Pakietu Bonusowego środki.

V. Informacje dodatkowe:

19. Abonent może korzystać z Pakietu Bonusowego, tak długo jak jego konto znajduje się w okresie ważności dla  
usług wychodzących i posiada dodatnią wartość. 

20. Pakiet Bonusowy może być wykorzystany wyłącznie w zasięgu sieci Plus. 
21. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

Polkomtel  S.A.  dla  Abonentów  Simplus/  Sami  Swoi,  Polkomtel  nie  ponosi  jakiejkolwiek 
odpowiedzialności  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań,  w szczególności 
wynikających  z  niniejszego  Regulaminu,  jeżeli  takie  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 
zobowiązań Polkomtel  powstało na skutek siły wyższej lub działania albo zaniechania Abonenta lub 
osób  trzecich,  za  których  działania  lub  zaniechania  odpowiedzialność  ponosi  Abonent.  Dla  potrzeb 
niniejszego Regulaminu siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można 
było przewidzieć i  któremu nie można było zapobiec przy wykorzystaniu rozsądnych i ekonomicznie 
uzasadnionych środków.

22. Informacja  o  zmianie  Regulaminu  lub  zakończeniu  Promocji  zostanie  podana  przez  Polkomtel  do 
wiadomości na stronnie internetowej www.plus.pl

23. Polkomtel  zastrzega sobie  prawo do  wyłączenia  Promocji  Abonentowi,  który narusza  postanowienia 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów Simplus/ Sami 

http://www.plus.pl/


Swoi, a w szczególności gdy wysyła on niezamówione informacje handlowe (spam) lub masowo wysyła 
treści marketingowe.

24. Polkomtel  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany niniejszego  Regulaminu  oraz  zakończenia  Promocji  w 
każdym czasie bez podawania przyczyny. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji 
zostanie podana przez Polkomtel do wiadomości na stronie internetowej www.plus.pl. 

25. Zakończenie Promocji nie wpływa na Okres Ważności Pakietów, do których Abonent nabył prawo przed 
zakończeniem Promocji.

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A dla Abonentów Simplus/ Sami Swoi.

27. Skorzystanie z Promocji oznacza, że Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu i ją akceptuje.
28. Regulamin dostępny jest na stronie internetowych www.plus.pl oraz w siedzibie Polkomtel.

http://www.plus.pl/
http://www.plus.pl/

