
 
Regulamin Promocji: „ Świąteczny MixPlus z Konsolą” („Regulamin”) 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Promocja „Świąteczny MixPlus z Konsolą” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A.

1
 („Polkomtel”) i skierowana do Klientów, którzy w czasie jej trwania 

zawrą z Polkomtel umowę dotyczącą udziału w promocji typu MixPlus ("Umowa") i staną się Abonentami MIXPLUS
2
.  

2. Podmiot zawierający Umowę („Abonent MIXPLUS”) kupuje towar po promocyjnej cenie oraz kartę SIM
3
 z doładowaniem konta o wartości 10 zł brutto („Kwota Startowa”) do 

wykorzystania na dowolne usługi wymienione w „Planie cenowym mix4 duo dla Abonentów MIXPLUS”.  
3. Promocja trwa od 02.12.2010 r. do odwołania.  

4. Polkomtel zastrzega sobie prawo uzależnienia zawarcia Umowy od wpłacenia kaucji. Kaucja zostanie zwrócona po dokonaniu przez Abonenta MIXPLUS połowy 
obowiązkowej liczby zasileń konta Kwotą Minimalną zgodnie z § 2 pkt. 1, 2 i 4 Regulaminu. 

5. Abonent MIXPLUS, który zawarł Umowę korzystał będzie z planu cenowego MIXPLUS na warunkach określonych w „Planie cenowym mix4 duo dla Abonentów MIXPLUS”  

(„Plan cenowy MIXPLUS”). 
6. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 0 zł. 

 
§ 2 ZASILENIE KONTA 

1. Abonent MIXPLUS, który zawarł Umowę zobowiązany jest do dokonania odpowiednio minimum 24, 30, 36, 42 lub 48 zasileń konta za pomocą Telekart Plus lub w inny 

sposób określony przez Polkomtel
4
 („obowiązkowa liczba zasileń”).  

2. Minimalna kwota jednorazowego zasilenia konta może wynosić 30 zł, 40 zł, 50 zł, 60 zł, 80 zł lub 100 zł (z VAT) („Kwota Minimalna”) i winna być dokonywana co najmnie j 
raz na 30 dni licząc od dnia zawarcia Umowy.   

3. Schemat możliwych do wyboru przez Abonenta MIXPLUS kombinacji obowiązkowej liczby zasileń oraz Kwoty Minimalnej przedstawia poniższa tabela:  

Kwota Minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł 

obowiązkowa 
liczba zasileń 

24 30 36 42 48 24 30 36 42 24 30 36 42 24 30 36 42 24 30 36 42 24 30 

 

4. Obowiązkowa liczba zasileń oraz Kwota Minimalna określone są w Umowie oraz oświadczeniu Abonenta MIXPLUS pod treścią Regulaminu.  
5. Dokonanie zasilenia konta kwotą niższą niż Kwota Minimalna:  

a) nie powoduje zmniejszenia liczby obowiązkowych zasileń konta, oraz  

b) nie przedłuża okresu ważności konta. Zapis ten nie dotyczy Kwoty Startowej, która przedłuża okres ważności konta o 30 dni od dnia aktywacji. 
6. Każde jednorazowe zasilenie konta Kwotą Minimalną lub wyższą, niezależnie od momentu jego dokonania, przedłuża okres ważności konta o 30 dni liczonych od dnia 

zakończenia poprzedniego okresu ważności
5
 i zmniejsza obowiązkową liczbę zasileń o jedno. Zapis ten nie dotyczy pierwszego doładowania Kwotą Minimalną lub wyższą,  

które nie przedłuża okresu ważności konta. 
7. Po wygaśnięciu okresu ważności konta w przypadku niedokonania zasilenia konta według zasad określonych powyżej następuje automatyczne zawieszenie świadczenia 

usług i połączeń wychodzących, a po kolejnych 30 dniach od daty zawieszenia świadczenia usług i połączeń wychodzących, całkowite zaprzestanie świadczenia usług i 
rozwiązanie Umowy, z zastrzeżeniem, iż niewykorzystana wartość konta nie podlega zwrotowi.  

8. W przypadku zasilenia konta po wygaśnięciu okresu jego ważności, początek nowego okresu ważności liczony jest od daty wygaśnięcia poprzedniego okresu ważności.  
9. Abonent MIXPLUS może sprawdzić liczbę pozostałych obowiązkowych zasileń przez wysłanie wiadomości SMS na numer 2585 o treści: PZ. Koszt SMS wynosi 0,29zł (z 

VAT). 
 

§ 3 UPRAWNIENIA ABONENTA MIXPLUS 
 
 

1. W zależności od wartości zasileń konta Abonent MIXPLUS w ramach Promocji otrzymuje bonus, który odpowiednio zwiększa wartość zasilenia konta, zgodnie z poniższymi 
tabelami: 
a) dla Kwot Minimalnych 30zł i 40zł 

  

Nominał zasileń konta Wartość zasilenia konta Procentowa wartość bonusa 

30,00-49,00 zł (z VAT) 100% wartości nominału 0% 

50,00-99,00 zł (z VAT) 110% wartości nominału 10% 

100,00-149,00 zł (z VAT) 115% wartości nominału 15% 

150,00 zł (z VAT) 120% wartości nominału 20% 

 

b) dla Kwot Minimalnych 50zł, 60zł, 80zł, 100zł 
  

Nominał zasileń konta Wartość zasilenia konta Procentowa wartość bonusa 

30,00-99,00 zł (z VAT) 100% wartości nominału 0% 

100,00-149,00 zł (z VAT) 115% wartości nominału 15% 

150,00 zł (z VAT) 120% wartości nominału 20% 

 

Pakiet MMS do sieci Plus 
2. Abonent MIXPLUS w ramach Promocji otrzyma jednorazowy pakiet 2000 krajowych wiadomości multimedialnych MMS

6
 („Pakiet MMS”) do sieci Plus (także na numery 

SamiSwoi i 36.6)
7
 

3. Uruchomienie i korzystanie z Pakietu MMS nie wiąże się z dodatkową opłatą. Pakiet MMS aktywowany jest automatycznie wraz z ak tywacją karty SIM. 
4. Okres ważności Pakietu MMS wynosi 17856 godzin

8
. Dzień, w którym upływa okres ważności Pakietu MMS oraz pozostałą do wykorzystania liczbę krajowych wiadomości 

multimedialnych MMS można sprawdzić wpisując w telefonie kod: *121# i wciskając  przycisk „zadzwoń” (niewykorzystana liczba wiadomości multimedialnych MMS będzie 
prezentowana w kB, gdzie 1 wiadomość multimedialna MMS=100kB). 

5. Niewykorzystane krajowe wiadomości multimedialne MMS przyznane w ramach Pakietu MMS przepadają po okresie ważności Pakietu MMS wskazanym w pkt 4 powyżej i 

nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 
6. Zmiana Planu Cenowego na inny promocyjny plan cenowy lub taryfę powoduje, że n iewykorzystane krajowe wiadomości multimedialne MMS przyznane w ramach Pakietu 

MMS przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 

 
§ 4 OGRANICZENIA 

1. Abonent MIXPLUS po upływie 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu obowiązkowej liczby zasileń konta Kwotą Minimalną, może 
zmienić Plan cenowy MIXPLUS na inny w ramach Promocji "Konwersja na Abonament". Zmiana Planu cenowego MIXPLUS w tym przypadku powoduje utratę 
niewykorzystanych środków zgromadzonych na koncie. 

2. Abonent MIXPLUS nie może zmienić posiadanego Planu cenowego MIXPLUS na taryfę SIMPLUS - chyba, że zmiana taka będzie dopuszczona w odrębnej promocji . Po 
wykonaniu obowiązkowej liczby zasileń Kwotą Minimalną oraz po zasileniu konta kwotą minimum 5 zł (z VAT), Plan cenowy MIXPLUS ulegnie zmianie na taryfę 
pokontraktową MIX, zgodnie z regulaminem promocji "Taryfa pokontraktowa MIX". 

  
§ 5 ZOBOWIĄZANIA ABONENTA MIXPLUS I KARY UMOWNE 

1. Abonent MIXPLUS zawierający Umowę zobowiązuje się, że: 

a) dokona obowiązkowej liczby zasileń konta Kwotą Minimalną zgodnie ze zobowiązaniem określonym w Umowie i oświadczeniu Abonenta MIXPLUS pod treścią 
Regulaminu, na zasadach określonych w § 2;  

b) nie rozwiąże ani nie spowoduje rozwiązania Umowy do momentu dokonania obowiązkowej liczby zasileń konta Kwotą Minimalną. 

                                                   
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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020908, kapitał zakładowy: 2.050.000.000 PLN (w pełni 

wpłacony), NIP 527-10-37-727, REGON 011307968. 
2
 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów MIXPLUS. 

3
 nie dotyczy Abonentów Simplus, którzy stali się Abonentami MIXPLUS z zachowaniem swojego dotychczasowego numeru Simplus. 

4
 np. terminal kart płatniczych, bankomat, SMS, Internet. 

5
 Informacje dotyczące okresu ważności zawarte na telekartach Plus, stronach www.simplus.pl i innych materiałach związanych z SIMPLUS nie dotyczą okresu ważności konta 

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

7
 Pakiet MMS nie może być wykorzystywany na usługi wykonywane w roamingu, usługi międzynarodowe, usługi Premium Rate, usługi do stępu do serwisów rozrywkowych i 

informacyjnych 
8
 okres 17856 godzin odpowiada 744 dobom 



2. W przypadku niewykonania przez Abonenta MIXPLUS zobowiązań o których mowa w § 5 pkt. 1 Regulaminu, Abonent MIXPLUS zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Polkomtel kary umownej w wysokości zależnej od Kwoty Minimalnej i obowiązkowej liczby zasileń, zgodnie z poniższą tabelą:   

Kwota 
Minimalna 

30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł 

obowiązko
wa liczba 
zasileń 

24 30 36 42 48 24 30 36 42 24 30 36 42 24 30 36 42 24 30 36 42 24 30 

wysokość 
kary 

umownej 
w PLN  

720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 

przy czym niewykorzystana wartość konta nie będzie zaliczona na poczet kary umownej. Kara umowna zostanie naliczona Abonentowi MIXPLUS po wygaśnięciu okresu 
ważności konta. Wysokość kary umownej będzie pomniejszana proporcjonalnie do liczby zasileń konta Kwotą Minimalną dokonanych od dnia zawarcia Umowy do dnia 

wygaśnięcia okresu ważności konta. 
3. Abonent  MIXPLUS zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie do 15 dni od daty doręczenia mu przez Polkomtel noty obciążeniowej.  
4. W przypadku utraty karty SIM aktywowanej na podstawie Umowy przed dokonaniem obowiązkowej liczby zasileń konta Kwotą Minimalną, Abonent MIXPLUS zobowiązany 

jest w terminie 7 dni od dnia tego zdarzenia, wystąpić do Polkomtel o wydanie następnej karty SIM. W przypadku nie podjęcia tych działań, Polkomtel będzie uprawniony 
do rozwiązania Umowy i naliczenia Abonentowi MIXPLUS kary umownej zgodnie z § 5 pkt. 2 Regulaminu. Wydanie Abonentowi MIXPLUS nowej karty SIM podlega 

opłacie 12,20 zł (z VAT).  
5. Abonent MIXPLUS zawierający Umowę zobowiązuje się: 

a) nie używać w adapterach kart SIM aktywowanych w sieci Plus;  

b) nie kierować do sieci Plus ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych za pomocą kart SIM działających w sieci Plus; 
c) nie udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel w celu uzyskania korzyści majątkowych;  
d) nie wykorzystywać telefonu i karty SIM lub urządzenia telekomunikacyjnego niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie z umową o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych lub Umową. 
e) nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Plus, to jest w szczególności ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji 

kierowanych od lub do Abonenta MIXPLUS, bądź którego wyłącznym celem jest uzyskiwanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych 

pomiędzy siecią Plus a innymi sieciami telekomunikacyjnymi,  
f) 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 automatyczna dystrybucję połączeń telefonicznych lub automatyczną, interak tywną obsługę osoby dzwoniącej lub 

integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego,  
g) 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). 
 

6. Polkomtel może żądać od Abonenta MIXPLUS kary umownej w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM używaną w niedozwolony sposób, o którym mowa w pkt. 5 powyżej . 

Nie wyłącza to uprawnienia Polkomtel do żądania od Abonenta MIXPLUS odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.  
 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

O ile Regulamin nie stanowi inaczej, do świadczenia usług telekomunikacyjnych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 
Polkomtel S.A. dla Abonentów MIXPLUS. 
 

 

Akceptuję warunki Promocji określone w Regulaminie oraz treść Załącznika nr 1, „Planie cenowym mix4 duo dla Abonentów MIXPLUS” i zobowiązuje się dokonać minimum: 

…………………….. zasileń Kwotą Minimalną …………………. zł z (VAT). 
 
..............................., dnia .................... 2010 r.     

 
ABONENT MIXPLUS ............................................................ 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji: „Świąteczny MixPlus z Konsolą”.  

 
§ 1 Promocyjne ceny towarów 

1. Przy zawieraniu Umowy w ramach Promocji Polkomtel umożliwi Abonentowi MIXPLUS zakup towaru na warunkach cenowych określonych w tabeli poniżej wraz 

kartą SIM z doładowaniem konta o wartości 10 zł brutto.  
2. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli towarów uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych punktów sprzedaży (obsługi).  

 

 

KWOTA MINIMALNA 30 ZŁ i 40 ZŁ  

Lp. Model towaru* 

Cena promocyjna w zł z VAT  
Cena w zł 
z VAT na 

warunkach 

ogólnych 

48 zasileń 42 zasilenia 36 zasileń 30 zasileń 24 zasilenia 

30 zł 30 zł 40 zł 30 zł 40 zł 30 zł 40 zł 30 zł 40 zł 

1.  Xbox 360 4GB 649 699 649 749 699 799 749 849 799 959 

2.  Nintendo Wii 629 679 629 729 679 779 729 829 779 949 

 
 

KWOTA MINIMALNA 50 ZŁ i 60 ZŁ  

Lp. Model towaru* 

Cena promocyjna w zł z VAT  
Cena w zł 
z VAT na 

warunkach 

ogólnych 

42 zasilenia 36 zasileń 30 zasileń 24 zasilenia 

50 zł 60 zł 50 zł 60 zł 50 zł 60 zł 50 zł 60 zł 

1.  Xbox 360 4GB 499 349 649 499 699 649 749 699 959 

2.  Nintendo Wii 449 299 599 449 679 599 729 649 949 

 

 
KWOTA MINIMALNA 80 ZŁ i 100 ZŁ  

Lp. Model towaru* 

Cena promocyjna w zł z VAT  
Cena w zł z 

VAT na 

warunkach 
ogólnych 

42 zasilenia 36 zasileń 30 zasileń 24 zasilenia 

80 zł  80 zł  80 zł 100 zł 80 zł 100 zł 

1.  Xbox 360 4GB 399  449  499 299 649 449 959 

2.  Nintendo Wii 349  399  449 249 599 399 949 

 
Ceny detaliczne są aktualne na dzień 02.12.2010; Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.  

 


