
 TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – DO 

UŻYTKU SŁUŻBOWEGO 

Regulamin Promocji ,,Pomoc dla Ukrainy. Bilet za doładowanie” („Regulamin 

Promocji”) 

 

§ 1 Opis Promocji 

1. Promocja ,,Pomoc dla Ukrainy. Bilet za doładowanie” („Promocja”) jest organizowana przez 
POLKOMTEL sp. z o.o. 1(„POLKOMTEL”) i adresowana do Abonentów na Kartę2, Simplus3, 
SamiSwoi4, 36.65 (zwanych dalej ,,Abonentami”). 

2. Promocja obowiązuje w dniach 04.08.2022 r. do 30.08.2022 r. lub do wyczerpania kodów. 
3. Promocja jest dostępna dla  klientów zarejestrowanych na paszport ukraiński.   
4. W ramach Promocji Abonenci mogą otrzymać kod promocyjny uprawniający do uzyskania 

podwójnego biletu na mecze Reprezentacji Ukrainy rozgrywane podczas Mistrzostw Świata w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn w dniach 27.08, 29.08, 31.08.   

5. Aby uzyskać kod należy spełnić warunki opisane w § 2 
6. Ilość kodów ograniczona  

 
 

§ 2 Zasady korzystania z Kodu 

1. W celu otrzymania kodu Abonent powinien: 
a. w Okresie Trwania Promocji znajdować się w Okresie ważności dla Usług 

wychodzących (posiadać aktywne konto) oraz 
b. w Okresie Trwania Promocji wysłać SMS-a o treści 2022 pod numer 80022 oraz 
c. w Okresie Trwania Promocji, po wysłaniu SMS-a, o którym mowa w lit. b powyżej, 

dokonać zasilenia swojego konta kwotą o wartości co najmniej 30 zł.  
2. Abonent może otrzymać tylko jeden Kod uprawniający do zakupu maksymalnie dwóch 

biletów, o przyznaniu Kodu decyduje kolejność dokonania zasileń na kwotę co najmniej 30 zł. 
3. Udział Abonenta w Promocji zostanie potwierdzony przez POLKOMTEL, w wiadomość 

tekstowa SMS po spełnienie warunku zawartym w punkcie 1b powyżej.  
4. O przyznaniu Kodu Abonent zostanie powiadomiony wiadomością tekstową SMS.  
5. Kod zostanie przesłany w ciągu 24 godzin od dokonanego doładowania.  
6. Kod może być wykorzystany przez Abonenta w terminie do dnia 30.08 lub do wyczerpania 

kodów.  
7. Kod należy zrealizować na stronie serwisu „ebilet.pl”: https://www.ebilet.pl/sport/sporty-

druzynowe/fivb-mens-world-championship/?partner=polskizwiazekpilkisiatkowej. Po 
pozytywnej weryfikacji Kodu Abonent jest uprawniony do otrzymania biletów oraz wybrania 
miejsca, spośród dostępnych dla Abonentów dysponującymi kodami, na wybrany mecz 
Reprezentacji Ukrainy rozgrywany podczas Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn. 

8. Bilet otrzymany na podstawie ważnego Kodu nie podlega zwrotowi poprzez serwis „ebilet.pl” 
ani wymianie na gotówkę. 
 

 

§ 3 Informacje dodatkowe 

 
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla umów 
zawartych od 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

                                                           
1 POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 2.360.069.800,00 zł, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601 
(opłaty, jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą, z której korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl. 
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę, Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty Na Kartę oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 
POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Kartę; 
3
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi; 

4
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi; 

5
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6. 

https://www.ebilet.pl/sport/sporty-druzynowe/fivb-mens-world-championship/?partner=polskizwiazekpilkisiatkowej
https://www.ebilet.pl/sport/sporty-druzynowe/fivb-mens-world-championship/?partner=polskizwiazekpilkisiatkowej


 TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – DO 

UŻYTKU SŁUŻBOWEGO 

POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla umów zawartych przed 
25.12.2014r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL 
Sp. z o. o. dla Abonentów 36.6. 

2.  Regulaminy są dostępne w siedzibie POLKOMTEL oraz na stronie internetowej www.plus.pl. 
 

 

 

http://www.plus.pl/

