
 

 

  

Regulamin promocji „BEZLIK Z KONSOLĄ” („REGULAMIN”)  
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Promocja „Bezlik z Konsolą” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A. („Polkomtel”)
1
 i skierowana jest do Klientów, którzy w 

czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus („Umowa") na okres 24 miesięcy 

lub 36 miesięcy („czas oznaczony Umowy”).   

2. Promocja trwa od 02.12.2010 r. do odwołania. 

 

§ 2 UPRAWNIENIA ABONENTA 

1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji („Abonent”
2
) kupuje konsolę do gier po promocyjnej cenie, określonej w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu. Konsole do gier nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych konsoli do gier 

uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych punktów sprzedaży (obsługi). 

2. Abonent może wybrać jeden z promocyjnych planów cenowych: Bezlik 29, Bezlik 39, Bezlik 59, Bezlik 79, Bezlik 99, Bezlik 199, Bezlik 299 
zgodnie z tabelą poniżej („Promocyjny Plan Cenowy”): 

 

                                                   
1
 POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020908, kapitał zakładowy 2.050.000.000 zł (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, 
Regon 011307968 
2
 w myśl Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów.  

Promocyjny Plan Cenowy Bezlik 29 Bezlik 39 Bezlik 59  Bezlik 79 Bezlik 99 Bezlik 199 Bezlik 299 zł 

Abonament 29 zł 39 zł 59 zł 79 zł 99 zł 199 zł 299 zł 

Liczba minut w abonamencie 50 80 150 220 280 700 1200 

Opłata za minutę połączenia do 

Abonentów lub Użytkowników 
Polkomtel S.A. oraz do abonentów 

lub użytkowników dostawców 

świadczących usługi 
telekomunikacyjne z wykorzystaniem 

sieci tego operatora 

0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł 

Opłata za minutę połączenia do 

abonentów lub użytkowników Polskiej 
Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz do 

abonentów lub użytkowników 

dostawców świadczących usługi 
telekomunikacyjne z wykorzystaniem 

sieci tego operatora 

0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł 

Opłata za minutę połączenia do 
abonentów lub użytkowników Polskiej 

Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z 
o.o. oraz do abonentów lub 

użytkowników dostawców 
świadczących usługi 

telekomunikacyjne z wykorzystaniem 

sieci tego operatora 

0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł 

Opłata za minutę połączenia do 

abonentów lub użytkowników P4 Sp. 
z o.o. oraz do abonentów lub 

użytkowników dostawców 

świadczących usługi 
telekomunikacyjne z wykorzystaniem 

sieci tego operatora 

0,72 zł 

Opłata za minutę połączenia do 

abonentów lub użytkowników 
Cyfrowego Polsatu S.A. oraz do 

abonentów lub użytkowników 

dostawców świadczących usługi 
telekomunikacyjne z wykorzystaniem 

sieci tego operatora 

0,72 zł 

Opłata za minutę połączenia do 

abonentów lub użytkowników 
CenterNet S.A. oraz do abonentów 

lub użytkowników dostawców 

świadczących usługi 
telekomunikacyjne z wykorzystaniem 

sieci tego operatora 

0,80 zł 

Opłata za minutę połączenia do 
abonentów lub użytkowników 

niewymienionych wyżej operatorów 
infrastrukturalnych oraz do 

abonentów lub użytkowników 
dostawców świadczących usługi 

telekomunikacyjne z wykorzystaniem 

sieci tego operatora 

0,80 zł 

Opłata za minutę połączenia do 

abonentów lub użytkowników 
krajowych sieci stacjonarnych 

0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł 

Opłata za wysłanie jednej 
wiadomości SMS do wszystkich 

krajowych sieci komórkowych 
3
 

0,18 zł 

Opłata za wysłanie jednej 

wiadomości MMS do wszystkich 
krajowych sieci komórkowych 

4
 

0,40 zł 



 

Zapisy Regulaminu dotyczące opłat za krajowe połączenia głosowe, wiadomości SMS i MMS określonych Regulaminem za minutę połączenia 

do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci Polkomtel S.A., Polskiej Telefonii 
Komórkowej Centertel Sp. z o.o., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A. oraz CenterNet S.A. nie stanowią 

zapewnienia stosowania tych stawek do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem 
tych sieci, którzy rozpoczną działalność w przyszłości.  
Pozycja w Regulaminie dotycząca połączeń do abonentów lub użytkowników niewymienionych wyżej operatorów infrastrukturalnych oraz do 
abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów dotyczy również 

połączeń do abonentów lub użytkowników podmiotów, które rozpoczną prowadzenie działalności jako operatorzy infrastrukturalni w 
przyszłości oraz dostawców, którzy rozpoczną świadczenie usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem sieci tych operatorów w przyszłości.  

Operator infrastrukturalny to przedsiębiorca telekomunikacyjny posiadający własną publiczną ruchomą sieć telefoniczną, z którym Polkomtel 

S.A. ma zawartą umowę o połączenie sieci telekomunikacyjnych lub w stosunku do którego wydana została decyzja Prezesa UKE zastępująca 
tę umowę. Do operatorów infrastrukturalnych zalicza się m.in. Aero2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i Sferia S.A., po połączeniu ruchomej sieci 

telekomunikacyjnej tego operatora z siecią Polkomtel S.A. 

 

3. Minuty wliczone w abonament są wymienne na SMS w stosunku 1:1.  1 minuta = 1 SMS. Minuty wliczone w abonament nie są wymienne na 

MMS oraz KB. 

4. Jeżeli 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 Syberyjskich, z wyjątkiem usług: „Pakiet na Rozmowy”, 

„Wybrany Numer”, „Tańsze Połączenia”, „Tanie połączenia w Unii Europejskiej”, „Pakiet SMS i MMS w sieci Plus” oraz „Pakiety Internetowe”, 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Promocyjny Plan 
Cenowy 

Bezlik 29 Bezlik 39 Bezlik 59  Bezlik 79 Bezlik 99 Bezlik 199 Bezlik 299 

Taryfa Syberyjska 
Taryfa 

Syberyjska 25 

Taryfa 

Syberyjska 40 

Taryfa 

Syberyjska 55 

Taryfa 

Syberyjska 75 

Taryfa 

Syberyjska 90 

Taryfa 

Syberyjska 120 

Taryfa 

Syberyjska 120 

5. Promocyjna opłata aktywacyjna dla Promocyjnych Planów Cenowych Bezlik 29 i Bezlik 39 wynosi 49 zł z VAT (40,16 zł bez VAT), dla 

Promocyjnych Planów Cenowych  Bezlik 59, Bezlik 79, Bezlik 99, Bezlik 199, Bezlik 299 wynosi 25 zł z VAT (20,49 zł bez VAT). 

§ 3 Pakiet MMS 

6. Abonent w ramach Promocji otrzymuje BEZPŁATNIE pakiet wiadomości multimedialnych MMS do sieci Plus
5
 („Pakiet MMS”).  

7. „Pakiet MMS” zostanie automatycznie aktywowany w momencie aktywowania karty SIM. Aktywacja „Pakietu MMS” jest bezpłatna. 
8. „Pakiet MMS” będzie odnawialny na początku każdego pełnego okresu rozliczeniowego  przez okres 24 pełnych okresów rozliczeniowych.  

9. Liczba MMS dostępna w ramach „Pakietu MMS” wynosi 300
6
. 

10. Niewykorzystana w bieżącym okresie rozliczeniowym cześć „Pakietu MMS” nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy i nie jes t zwracana 

w jakiejkolwiek formie. 
11. Abonent nie ma możliwości zmiany lub rezygnacji z „Pakietu MMS”. 

 

§ 4 Dodatkowe usługi promocyjne 

1. Abonent w ramach Promocji, może wybrać w czasie oznaczonym Umowy JEDNĄ dodatkową usługę promocyjną zgodnie z poniższą 

specyfikacją: 

a. Promocyjny Pakiet minut do wszystkich sieci („Pakiet minut do wszystkich sieci”), 

b. Promocyjny Pakiet minut do własnej sieci („Pakiet minut do wszystkich w Plusie”), 

c. Promocyjna Usługa połączeń do 5-ciu wybranych numerów (Usługa „Bezlik do 5-ciu w Plusie”), 

d. Promocyjna Usługa połączeń (Usługa „Bezlik Rozmów”). 

 

2. Aktywacja oraz dezaktywacja dodatkowych usług lub pakietów promocyjnych następuje po wysłaniu bezpłatnego SMS-a na numer i o treści 
zgodnej z poniższą tabelą: 

usługa promocyjna treść SMS-a  Numer SMS  

Aktywacja pakietu „Pakiet minut do wszystkich sieci”  AKT W 2601 

Aktywacja pakietu „Pakiet minut do wszystkich w Plusie” AKT P 2601 

Aktywacja usługi „Bezlik do 5-ciu w Plusie” AKT 5NR 2601 

Aktywacja usługi „Bezlik Rozmów” AKT STOP 2601 

Dezaktywacja usługi „Pakiet minut do wszystkich sieci  DEAKT W 2601 

Dezaktywacja usługi „Pakiet minut do wszystkich w Plusie” DEAKT P 2601 

Dezaktywacja usługi „Bezlik do 5-ciu w Plusie” DEAKT 5NR 2601 

Dezaktywacja usługi „Bezlik Rozmów DEAKT STOP 2601 

 

                                                                                                                                                                                       
3
 Wiadomości tekstowe SMS nie mogą być wykorzystywane na usługi wykonywane w roamingu, usługi międzynarodowe, usługi Premium Rate, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i 

informacyjnych. 
4 

Wiadomości multimedialne MMS nie mogą być wykorzystywane na usługi wykonywane w roamingu, usługi międzynarodowe, usługi Premium Rate, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i 
informacyjnych. 
5
 Wiadomości multimedialne MMS nie mogą być wykorzystywane na usługi wykonywane w roamingu, usługi międzynarodowe, usługi Premium Rate, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i 

informacyjnych. 
6
 Jedna wiadomość multimedialna MMS=100kB, przy czym każde rozpoczęte 100kB wysłanych danych pomniejsza Pakiet MMS o jedną wiadomość multimedialną MMS 



 

3. Abonent może zmienić wybraną usługę lub pakiet promocyjny na inną promocyjną usługę lub pakiet promocyjny w czasie oznaczonym Umowy 

zgodnie z § 3 pkt. 4 poniżej.  

4. W sytuacji, kiedy Abonent chce zmienić: 

a) promocyjną usługę na inną promocyjną usługę, wówczas wysyła wiadomość SMS z odpowiednią komendą dezaktywacji zgodnie z § 3 

pkt 2 powyżej. Dezaktywacja promocyjnej usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu zlecenia. Aktywacja nowej promocyjnej usługi 

poprzez wysłanie wiadomość SMS z odpowiednią komendą aktywacji zgodnie z § 3 pkt. 2 powyżej możliwa jest dopiero od dnia 

następnego po dezaktywacji poprzedniej usługi. Aktywacja nowej promocyjnej usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu zlecenia. 

b) promocyjną usługę na pakiet promocyjny, wówczas wysyła wiadomość SMS z odpowiednią komendą dezaktywacji zgodnie z  § 3 pkt 2 

powyżej. Dezaktywacja promocyjnej usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu zlecenia. Aktywacja nowego pakietu promocyjnego 

poprzez wysłanie wiadomość SMS z odpowiednią komendą aktywacji zgodnie z § 3 pkt. 2 powyżej możliwa jest dopiero od dnia 

następnego po dezaktywacji promocyjnej usługi. Aktywacja pakietu promocyjnego następuje na drugi dzień po przyjęciu zlecenia.   

c) pakiet promocyjny na promocyjną usługę lub inny pakiet promocyjny, wówczas wysyła wiadomość SMS z odpowiednią komendą 

dezaktywacji zgodnie z § 3 pkt 2 powyżej. Dezaktywacja pakietu promocyjnego następuje wraz z końcem okresu rozliczeniowego, w 

którym zlecenie zostało przyjęte. Aktywowanie promocyjnej usługi lub nowego pakietu promocyjnego możliwe jest pierwszego dnia 

nowego okresu rozliczeniowego poprzez wysłanie wiadomość SMS z odpowiednią komendą aktywacji zgodnie z § 3 pkt. 2 powyżej. 

Aktywacja promocyjnej usługi lub pakietu promocyjnego następuje dnia następnego po przyjęciu zlecenia.  

 

 

 Zasady korzystania z usług i pakietów promocyjnych  

 

I. Usługa „Bezlik rozmów” 

1. Po aktywacji dodatkowej Usługi „Bezlik Rozmów” Abonent po uiszczeniu opłaty za pierwsze 60 sekund krajowego połączenia głosowego do 
sieci Plus

7
, przewidzianej w § 2 pkt. 2 Regulaminu dla Promocyjnego Planu Cenowego , z którego Abonent korzysta nie będzie obciążany 

opłatą za dalszą część połączenia, bez względu na czas jego trwania . Kolejne minuty połączenia nie pomniejszają liczby minut wliczonych w 
abonament, liczby minut w Usługach „Pakiet minut do wszystkich w Plusie” oraz „Pakiet minut do wszystkich sieci”.  

2. Abonent w ramach Usługi „Bezlik rozmów”, po pierwszej minucie krajowego połączenia głosowego zainicjowanego w ramach sieci Plus:  

a) nie jest obciążany należnymi opłatami, lub 

b) następuje zatrzymanie pomniejszania liczby minut wliczonych w abonament, o ile Abonent ma jeszcze do wykorzystania minuty 

wliczone w abonament, lub 

c) następuje zatrzymanie pomniejszania liczby minut w usługach: „Pakiet minut do wszystkich w Plusie” oraz „Pakiet minut do 

wszystkich sieci”. 

 

II. „Pakiet minut do wszystkich sieci” 

1. W ramach „Pakietu minut do wszystkich sieci”, Abonent otrzymuje w każdym okresie rozliczeniowym dodatkową liczbę minut, przy czym liczba 

minut dostępna w ramach „Pakietu Minut do wszystkich sieci” uzależniona jest od wybranego przez Abonenta Promocyjnego Planu 

Cenowego, zgodnie z poniższą tabelą: 

„Pakiet Minut do 

wszystkich sieci” 
Bezlik 29 Bezlik 39 Bezlik 59 Bezlik 79 Bezlik 99 Bezlik 199 Bezlik 299 zł 

Dodatkowa liczba minut 
w ramach Pakietu 

20 40 60 80 100 200 300 

Opłata za korzystanie z Pakietu 0 zł (z VAT)  

Okres przyznawania Pakietu Cały okres świadczenia usług 

 

2. „Pakiet minut do wszystkich sieci” może być wykorzystany przez Abonenta na krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci
8
 krajowych o 

dowolnej porze każdego dnia tygodnia. 
3. Minuty z „Pakietu minut do wszystkich sieci” wykorzystywane są w pierwszej kolejności przed minutami wliczonymi w abonament. 

4. W przypadku pierwszego, niepełnego okresu rozliczeniowego, liczba minut w „Pakiecie minut do wszystkich sieci” w tym okresie 

rozliczeniowym jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Niewykorzystane minuty z „Pakietu minut 
do wszystkich sieci” z danego okresu rozliczeniowego nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe.  

 

III. „Pakiet minut do wszystkich w Plusie” 

1. W ramach „Pakietu minut do wszystkich w Plusie” Abonent otrzymuje w każdym okresie rozliczeniowym dodatkową liczbę minut, przy czym 
liczba minut dostępna w ramach „Pakietu minut do wszystkich w Plusie” uzależniona jest od wybranego przez Abonenta Promocyjnego Planu 

Cenowego, zgodnie z poniższą tabelą: 

„Pakiet Minut do 
wszystkich w Plusie”  

Bezlik 29 Bezlik 39 Bezlik 59  Bezlik 79 Bezlik 99 Bezlik 199 Bezlik 299 zł 

Dodatkowa liczba minut 

w ramach Pakietu 
40 80 120 160 200 400 600 

Opłata  za korzystanie z Pakietu 0 zł (z VAT) 

Okres przyznawania Pakietu Cały okres świadczenia usług 

 
2. W trakcie trwania Promocji „Pakiet minut do wszystkich w Plusie” może być wykorzystany  przez Abonenta na krajowe połączenia głosowe do 

sieci Plus
9
 o dowolnej porze każdego dnia tygodnia. 

3. Minuty z „Pakietu minut do wszystkich w Plusie” wykorzystywane są w pierwszej kolejności przed minutami wliczonymi w abonament. 

                                                   
7
 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe: do sieci Plus (w tym na numery Simplus, 36.6, MixPlus), z  wyłączeniem przekazywania połączeń, połączeń na numery Premium Rate, połączeń 

w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych  oraz innych numerów specjalnych, połączeń z numerami specjalnymi w sieci Plus, w szczególności w ramach usługi Numer 
Ulgowy, 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) 
8
 z wyłączeniem: połączeń z numerami specjalnymi w sieci Plus, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy i usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych, 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 . 
9
 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe: do sieci Plus (w tym na numery Simplus, 36.6, MixPlus), z  wyłączeniem przekazywania połączeń, połączeń na numery Sami Swoi, połączeń na 

numery Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych  oraz innych numerów specjalnych, połączeń z numerami specjalnymi w sieci Plus, w 
szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy, 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). 



 

4. W przypadku pierwszego, niepełnego okresu rozliczeniowego, liczba minut w „Pakiecie minut do wszystkich w Plusie” w tym okres ie 

rozliczeniowym jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Niewykorzystane minuty z „Pakietu minut 
do wszystkich w Plusie” z danego okresu rozliczeniowego nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe.  

 

IV. Usługa „Bezlik do 5-ciu w Plusie” 

1. W ramach Usługi „Bezlik do 5-ciu w Plusie” Abonent ma możliwość zdefiniowania od jednego do maksymalnie pięciu wybranych numerów w 

sieci Plus
10

, w ramach usługi „Swojaki”, z którymi może wykonywać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych w 

dowolnym dniu tygodnia i o każdej porze dnia.  

2. Abonent może zlecić zdefiniowanie wybranego numeru w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie”: 

a) poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w treści: dodajS xxxxxxxxx (np. dodajS 

601XXXXXX, gdzie 601XXXXXX oznacza kolejne cyfry numeru); 

b) poprzez stronę Plus Online pod adresem www.online.plus.pl 
W przypadku aktywacji wybranego numeru w ramach Usługi „Bezlik do 5-ciu w Plusie” poprzez wysłanie wiadomości SMS, o przyjęciu przez 

Polkomtel zlecenia aktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. Wybrany numer w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w 
Plusie” będzie aktywowany od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie przez Polkomtel zlecenia aktywacji.  

3. Abonent w każdym momencie może sprawdzić wybrane numery w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie”: 

a) poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w treści: listaS 

o wybranych numerach  w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie” Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS; 

b) poprzez stronę Plus Online pod adresem www.online.plus.pl 

4. Abonent może zmienić wybrane numery w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie”. Zlecenie zmiany wybranych numerów odbywa się w 
następujący sposób: 

a) poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w treści: zmienS xxxxxxxx yyyyyyyyy (np. zmienS 
601XXXXXX 601YYYYYY, gdzie 601XXXXXX 601YYYYYY oznacza kolejne cyfry nowych numerów); 

b) poprzez stronę Plus Online  pod adresem www.online.plus.pl 

W przypadku zmiany wybranych numerów w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie” poprzez wysłanie wiadomości SMS, o przyjęciu przez 
Polkomtel zlecenia zmiany Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. Zmiana wybranych numerów w Usłudze „Bezlik do 5-
ciu w Plusie” następuje od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie przez Polkomtel zlecenia zmiany wybranych numerów.  

5. Abonent w każdym momencie może złożyć zlecenie dezaktywacji wybranego numeru w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie”: 

a) poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w treści: kasujS xxxxxxxxx (np. kasujS 
601XXXXXX, gdzie 601XXXXXX oznacza kolejne cyfry numeru); 

b) poprzez stronę Plus Online pod adresem www.online.plus.pl 

W przypadku dezaktywacji wybranego numeru w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie” poprzez wysłanie wiadomości SMS, o przyjęciu przez 
Polkomtel zlecenia dezaktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. Wybrany numer w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w 

Plusie” będzie dezaktywowany od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji.  

6. Za zdefiniowanie pierwszego wybranego numeru w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie” oraz za każdorazową zmianę listy wybranych numerów 

w Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie”  pobierana jest opłata w kwocie 1 zł z VAT. Polkomtel nie odpowiada za błędne zdefiniowanie numerów w 
Usłudze „Bezlik do 5-ciu w Plusie”, gdy błąd ten powstał z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 

 

§ 5 WARUNKI SPECJALNE 

1. Zmiana wybranego Promocyjnego Planu Cenowego na inny Promocyjny Plan Cenowy określony w § 2 pkt. 2 Regulaminu powoduje utratę 
niewykorzystanych minut wliczonych w abonament z danego okresu rozliczeniowego oraz z poprzednich okresów rozliczeniowych, a także  

skutkuje rezygnacją z korzystania z aktywowanego „Pakietu MMS” „Pakietu minut  do Wszystkich sieci” lub „Pakietu minut do Wszystkich w 
Plusie”. „Usługa „Bezlik do 5-ciu w Plusie” oraz Usługa „Bezlik Rozmów” pozostaje aktywna na numerze Abonenta związanym z Umową z 

zastrzeżeniem § 5 pkt. 2 poniżej. 
2. Zmiana Promocyjnego Planu Cenowego Bezlik 29 lub Bezlik 39 na Promocyjny Plan Cenowy określony w § 2 pkt. 2 Regulaminu z wyższą 

miesięczną opłatą abonamentową (tj. na Promocyjny Plan Cenowy Bezlik 39, Bezlik 59 lub Bezlik 79 lub Bezlik 99 lub Bezlik 199 lub Bezlik 
299) jest traktowana jako rezygnacja z korzystania z Usługi „Bezlik Rozmów” . 

3. Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umo wy 

powoduje utratę niewykorzystanych minut wliczonych w abonament, minut z „Pakietu minut do Wszystkich w Plusie”,minut z „Pakietu minut do 
wszystkich sieci” oraz MMS z „Pakietu MMS” z danego okresu rozliczeniowego oraz z poprzednich okresów rozliczeniowych. Przeniesienie 

przez Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy na innego Abonenta oraz transfer numeru na inne konto tego samego Abonenta 
nie jest traktowane  jako rezygnacja z korzystania z aktywowanej Usługi „Bezlik do 5-ciu”, Usługi „Bezlik Rozmów”, „Pakietu MMS”, „Pakietu 

minut do Wszystkich sieci” lub „Pakietu minut do Wszystkich w Plusie”. 
4. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 pkt 1 powyżej, jakakolwiek zmiana Promocyjnego Planu Cenowego przez Abonenta jest traktowana jako 

rezygnacja z korzystania z Usługi „Bezlik rozmów”, Usługi „Bezlik do 5-ciu”, „Pakietu minut do Wszystkich sieci”, „Pakietu MMS” lub „Pakietu 
minut do Wszystkich w Plusie”. Zmiana Promocyjnego Planu Cenowego powoduje również utratę niewykorzystanych minut wliczonych w 

abonament z danego okresu roz liczeniowego oraz z poprzednich okresów rozliczeniowych. 
 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. O ile w Umowie nie zostanie uzgodnione inaczej, limit kredytowy dla osób fizycznych zostaje zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT. 

2. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

3. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się: 
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 z wyłączeniem: połączeń w ramach usługi przekazywania połączeń, połączeń z numerami specjalnymi w sieci Plus, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy i usługi dostępu do serwisów 
rozrywkowych i informacyjnych, połączeń z numerami Premium Rate, 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). 

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


 

a. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Polkomtel, to jest w szczególności ruchu, który nie służy nadawaniu, 

odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta, bądź którego wyłącznym celem jest uzyskiwanie pewnej puli 
(liczby lub czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy siecią Polkomtel a innymi sieciami telekomunikacyjnymi, 

b. nie używać karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń 
telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. „call center”), w szczególności poprzez automatyczną dystrybucję połącze ń 

telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i 
informatycznego, 

c. nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub 
zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne), 

4. Polkomtel ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia 

wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze skutkiem 
natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem w przypadku naruszenia przez 

Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w § 6 ust. 3 Regulaminu. 

5. Polkomtel ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umownej w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w § 6 ust. 3 Regulaminu w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM lub 

urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób, co nie wyłącza uprawnienia Polkomtel do żądania od Abonenta odszkodowania 

przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez Polkomtel przewyższy wysokość 
zastrzeżonej kary umownej. 

 

Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji „Bezlik z Konsolą” określone w Regulaminie oraz treść Załącznika nr 1 do Regulaminu.  

..............................., dnia .................... 2010 r.    ABONENT  ........................................................... 
 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Bezlik z Konsolą” 
 
 
Ceny detaliczne konsoli do gier aktualne na dzień 02.12.2010 r. 
 

Lp. 
Model konsoli 

do gry **  Cena promocyjna w zł z VAT konsoli do gry przy zawarciu Umowy i wyborze jednego z promocyjnych planów cenowych Bezlik: 

Cena w zł z 

VAT konsoli 
do gry  

oferowanych 
na 

warunkach 
ogólnych  

    Bezlik Bezlik  Bezlik Bezlik Bezlik Bezlik Bezlik Bezlik Bezlik Bezlik Bezlik Bezlik Bezlik Bezlik 

    29 29 39 39 59 59 79 79 99 99 199 199 299 299 

    

na 24 
mc 

na 36 
mc 

na 24 
mc 

na 36 
mc 

na 24 
mc 

na 36 
mc 

na 24 
mc 

na 36 
mc na 24 mc 

na 36 
mc 

na 24 
mc 

na 36 
mc na 24 mc 

na 36 
mc   

1 XBOX 360 4GB 749 699 699 649 599 549 499 449 399 349 1 1 1 1 959 

2 Nintendo Wii 729 679 679 629 549 499 449 399 349 299 1 1 1 1 949 

 

 
 

 
 

 


