Regulamin Promocji „Rabat za przeniesienie 100%” („Regulamin Promocji”)
(wersja z dnia 21.12.2020 r.)

§ 1 Opis Promocji

1. Promocja „Rabat za przeniesienie 100%” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 i obejmuje Klientów, którzy w czasie trwania Promocji, skorzystają z
możliwości przeniesienia przydzielonego numeru w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z sieci innego dostawcy usług telekomunikacyjnych, do sieci Plus, wybierając taryfę
Plus Elastyczna na Kartę i staną się Abonentami Na Kartę2 („Abonenci”).
2. Promocja obowiązuje od dnia 19.04.2018 r. do odwołania.
3. W ramach Promocji każdy Abonent, który aktywuje jedną z promocji wymienioną w § 2 ust.1 otrzyma rabat 100% na opłatę za aktywację/odnowienie promocji.
4. Rabat przyznawany jest 3 razy i może zostać udzielony w ciągu 97 dni od chwili aktywacji numeru w sieci Plus.
5. Rabat nie wymaga osobnej aktywacji.

§ 2 Zasady przyznawania rabatu

1. Rabat, o którym mowa w § 1 ust. 3 zostanie przyznany na opłatę aktywacyjną lub opłatę za odnowienie promocji:
1) „Rozmawiaj, SMS-uj, MMS-uj bez limitu” - opłata po udzieleniu rabatu 0 zł
2) „Bez limitu i 15 GB” – opłata po udzieleniu rabatu 0 zł
Informacje o sposobie aktywacji w/w promocji znajdują się w regulaminach tych promocji na stronie www.plus.pl.
2. Po zakończeniu Promocji „Rabat za przeniesienie 100%” lub po wykorzystaniu rabatu zgodnie z § 1 ust. 4, opłata za aktywowaną promocję wymienioną w ust. 1 powyżej
będzie nalicza zgodnie z regulaminem tej promocji.
3. W przypadku zmiany przez Abonenta taryfy na inną, Promocja „Rabat za przeniesienie 100%” zostanie wyłączona.

§ 3 Informacje dodatkowe
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1. Zakończenie Promocji lub zmiana warunków Promocji nie wpływa na warunki korzystania z Pakietów przez Abonentów, którzy spełni li warunki określone w pkt 1 Regulaminu
Promocji w czasie jej trwania.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. –
dla ofert na Kartę o ile Regulamin Promocji nie stanowi inaczej oraz Regulaminu przenoszenia przydzielonego numeru usług przedpłaconych przy zmianie dostawcy usług.
3. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.plus.pl oraz w siedzibie POLKOMTEL.

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 PLN, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, Dział Obsługi
Klienta tel. 601102601 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl.
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Kartę.

POLKOMTEL sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta • tel. 601 102 601 (opłata wg taryfy operatora)
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