
Regulamin promocji „Witamy w 36i6” („Regulamin”)

(wersja 1 obowiązująca od dn. 11.05.2011 r.)

Opis promocji:

1. Promocja  „Witamy w 36i6”  („Promocja”)  jest  organizowana  przez  Polkomtel  S.A.1 („Polkomtel”)  i 

obejmuje  Abonentów  Simplus2,  w  tym  także  korzystających  z  taryfy  iPlus  na  kartę  (zwanych  dalej 
„Abonentami”),  którzy  w  czasie  trwania  Promocji  skorzystają  z  usługi  przeniesienia  numeru 
przydzielonego w ramach oferty Simplus, w tym także w ramach taryfy iPlus na kartę, do oferty 36i6 – 
taryfy PiszMów Dobowy („migracja”).

2. Czas trwania Promocji: od 11.05.2011 do odwołania.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji i dokonania migracji jest znajdowanie się w okresie ważności dla 
usług wychodzących, a także posiadanie dodatniej wartości swojego konta (ponad 1,50 zł z VAT).

4. W ramach Promocji opłata za każdorazowe dokonanie migracji wynosi 1,50 zł (z VAT). Opłata pobierana 
jest z konta Abonenta z chwilą dokonania migracji.

5. Aby dokonać migracji do oferty 36i6 do taryfy PiszMów Dobowy należy wpisać na klawiaturze telefonu 
kod *147*36# i zatwierdzić poprzez wciśnięcie przycisku „zadzwoń”.

6. Migracja nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Polkomtel krótkiego kodu, 
o którym mowa w pkt. 5 powyżej.

7. Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS o dokonaniu migracji. Migrację uznaje się 
za  dokonaną  z  momentem,  w  którym  Polkomtel  wysłał  do  Abonenta  zwrotną  wiadomość  SMS 
potwierdzającą dokonanie migracji. Moment wysłania przez Polkomtel do Abonenta zwrotnej wiadomości 
SMS  z  dokładnością  do  minuty  wysyłki  można  sprawdzić  w  szczegółach  wiadomości  SMS 
potwierdzającej dokonanie migracji.  

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 wpłacony).

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



8. Z chwilą dokonania migracji:

a) Abonent będzie korzystać z taryfy PiszMów Dobowy, , 

b) okres  ważności  dla  usług  wychodzących  oraz  środki  zgromadzone  na  koncie  Abonenta  przed 
dokonaniem migracji pozostają bez zmian, 

c) Abonent zachowuje staż w sieci, 

d) wszelkie dotychczasowe usługi/pakiety/promocje jakie Abonent posiadał na swoim koncie, a które 
nie są dostępne w ofercie 36i6 – taryfa PiszMów Dobowy, ulegają dezaktywacji.

9. Skorzystanie z Promocji i dokonanie migracji oznacza, że Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu i 
że ją akceptuje.

Informacje dodatkowe:

1. Polkomtel zastrzega sobie 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

2. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych po dokonaniu migracji  zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów 36i6.

3. Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.plus.pl.


