
Regulamin promocji „WYBRANE NUMERY W INNYCH SIECIACH” („Regulamin”)
(wersja obowiązująca od dn. 11.05.2011 r.)

Opis Promocji:

1. Promocja "Wybrane numery w innych sieciach” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A.1 i 
obejmuje  Abonentów  Simplus2,  którzy  korzystają  z  taryfy  Simplus  w  ofercie  Simplus  (zwanych  dalej 
„Abonentami”). 
2. Promocja trwa od dnia 11.05.2011 r. do odwołania.
3. W ramach Promocji oferowana jest usługa („Usługa”), w ramach której Abonent może ustawić na swoim 
koncie  maksymalnie  5  różnych  numerów abonentów  Polskiej  Telefonii  Cyfrowej  Sp.  z  o.o.,  abonentów 
Polskiej  Telefonii  Komórkowej  Centertel  Sp.  z  o.o.  oraz  abonentów  dostawców  świadczących  usługi 
telekomunikacyjne  z  wykorzystaniem  sieci  tych  operatorów  a  także  abonentów  sieci  stacjonarnych 
(„Wybrany numer”).Opłaty pobierane w ramach Usługi są następujące:

Opłata za minutę krajowego połączenia głosowego na Wybrany Numer 0,19 zł z VAT
Opłata za aktywację/odnowienie Usługi dla Wybranego numeru na 
okres 744 godzin3 5 zł z VAT

4. Połączenia w ramach Usługi są rozliczane w czasie rzeczywistym z dokładnością do 1 sekundy.

5. Konto Abonenta zostaje  obciążone opłatą z chwilą  aktywacji  Usługi  dla Wybranego Numeru. Opłata 
pobierana  jest  automatycznie,  z  chwilą  odnowienia  Usługi  dla  Wybranego  Numeru,  zgodnie  z  pkt.  11 
Regulaminu. 

Opis Ustawienia Wybranego Numeru:

6. Aby Ustawić Wybrany Numer, Abonent, musi spełnić następujące warunki:
a. musi posiada
b.  dodatnią wartość konta (minimum 5 zł  z VAT); 
c. musi znajdować się w okresie ważności dla usług wychodzących;

1 Polkomtel S.A. 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: 20908, 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 S.A. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi.



d. musi  ustawić  Wybrany Numer na swoim koncie  zgodnie  z  zasadami określonymi  w pkt.  7 
Regulaminu.

7. Ustawienia Wybrany numeru można dokonać:
a.  poprzez wpisanie w swoim telefonie krótkiego kodu :  *106*12*48numer telefonu wybranej 

osoby# (np.:  *106*12*48xxxxxxxxx#,  gdzie  x  oznacza  kolejne  cyfry  numeru  telefonu)  i 
wciśnięcie przycisku „zadzwoń” (z numeru, dla którego ma być aktywowana Usługa). 

b. poprzez stronę Plus Online pod adresem www.online.plus.pl.
Usługa będzie aktywna najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Polkomtel S.A. zlecenia 
aktywacji. O aktywacji Usługi Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS.
8. Abonent na swoim koncie może mieć jednocześnie ustawione maksymalnie do 5 różnych Wybranych 
Numerów.  Kolejne Wybrane Numery mogą być ustawiane dopiero po usunięciu jednego z 5 ustawionych 
Wybranych numerów.
9. Każdorazowo ustawienie Wybranego Numeru przez Abonenta następuje według zasad określonych w 
pkt. 6 i 7 powyżej.

Zasady korzystania z Usługi:

10. Abonent może korzystać z Usługi tylko w przypadku, , gdy jego konto  znajduje się w okresie ważności 
dla usług wychodzących a stan środków na jego koncie jest dodatni.

11. Okres ważności  Usługi dla każdego Wybranego Numeru liczony  jest oddzielnie i  wynosi  744 godzin 
następujących  od  momentu  wysłania  wiadomości  SMS  potwierdzającej  aktywację  Usługi  dla  danego 
Wybranego  numeru.  Moment  wysłania  wiadomości  SMS  z  dokładnością  co  do  minuty  wysyłki  można 
sprawdzić w szczegółach wiadomości SMS potwierdzającej aktywację Usługi. Po upływie okresu ważności 
Usługi,  Usługa  zostanie  automatycznie  odnowiona.  Za  odnowienie  Usługi  zostanie  pobrana  opłata  na 
zasadach  określonych  w  pkt.  3  i  5  Regulaminu.  Odnowienie  Usługi  następuje  oddzielnie  dla  każdego 
Wybranego Numeru. W przypadku braku na koncie Abonenta środków w wysokości wymaganej do pobrania 
opłaty,  o  której  mowa w pkt.  3  Regulaminu,  Wybrany Numer zostanie  automatycznie  dezaktywowany a 
Abonent zostanie o tym poinformowany za pomocą wiadomości SMS. 

12. Dwa  dni  przed  upływem  okresu  ważności  Usługi  dla  Wybranego  Numeru  Abonent  zostanie 
poinformowany, że Usługa zostanie automatycznie odnowiona i że za odnowienie Usługi  zostanie pobrana 
opłata na zasadach określonych w pkt. 3 i 5 Regulaminu.

13. Abonent ma możliwość sprawdzenia za pomocą krótkiego kodu:  *106*02# listy Wybranych numerów 
oraz okres ważności Usługi dla Wybranych Numerów
14. Abonent może bez ponoszenia dodatkowych opłat w dowolnym momencie usunąć Wybrany Numer. W 
tym celu Abonent musi wpisać w swoim telefonie krótki kod: *106*02*48numer_telefonu# i wcisnąć przycisk 
„zadzwoń”.  Usunięcie  Wybranego  Numeru  powoduje  zakończenie  okresu  ważności  Usługi  dla  tego 
Wybranego Numeru.  Usunięcie Wybranego Numeru na koncie Abonenta następuje najpóźniej w ciągu 24 
godzin od momentu otrzymania przez Polkomtel S.A. zlecenia dezaktywacji. O usunięciu Wybranego Numeru 
w ramach Usługi Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS.

15. W przypadku zmiany przez Abonenta taryfy Simplus dla Abonentów Simplus na inną, Wybrany Numer 
zostanie dezaktywowany. W tych okolicznościach Abonentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot pobranej 
opłaty, ani o przyznanie jakiejkolwiek innej usługi w zamian.



16. W przypadku dezaktywacji  Usługi, połączenia głosowe rozliczane będą zgodnie z  taryfą Simplus dla 
Abonentów Simplus lub zgodnie z zasadami dla innych usług aktywnych na koncie Abonenta.
17. Ustawienie Wybranego numeru zgodnie z pkt. 7 Regulaminu oznacza, że Abonent zapoznał się z treścią 
Regulaminu i że ją akceptuje.

Zasady rozliczania Usługi

18. Jeżeli   Abonent  ma aktywną  usługę  "  Tanio  do  wszystkich  dużych  sieci",  połączenia  z  Wybranymi 
numerami rozliczane są w ramach Usługi

Informacje dodatkowe:

19. Polkomtel S.A. zastrzega możliwość zmiany Regulaminu  lub zakończenia Promocji  bez konieczności 
podawania przyczyn. Zakończenie Promocji nie wpływa na warunki korzystania z aktywowanej Usługi wiąże 
się jedynie z brakiem możliwości  ponownej Aktywacji Usługi oraz brakiem możliwości jej  automatycznego 
odnowienia po upływie okresu ważności Usługi. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji 
zostanie podana przez Polkomtel S.A. do wiadomości na stronie internetowej www.plus.pl. 
20. W  kwestiach  nieuregulowanych  Regulaminem  zastosowanie  mają  postanowienia  Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A dla Abonentów Simplus/Sami Swoi.
21. Regulamin  dostępny  jest  na  witrynie  internetowej  pod  adresem  www.plus.pl oraz  w  siedzibie  spółki 
Polkomtel S.A. 

http://www.plus.pl/

