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Regulamin Promocji „250 GB na urodziny” („Regulamin Promocji”)  

Wersja z dnia 1.10.2021 r. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Promocja „250 GB na urodziny” („Promocja”), jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.1 i skierowana jest do Klientów przedłużających umowę oraz 

nowych Klientów sieci Plus, będących Abonentami w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – dla ofert na 

abonament („Abonent”) korzystających z taryfy z grupy „PLUS.”, „PLUS dla Firm”, z wykluczeniem klientów korzystających z Taryfy Tymczasowej MNP (ID 6MNP0 

oraz ID 6MNPB).  
2. Promocja trwa od 1.10.2021r. do 31.10.2021 r. („Okres Promocyjny”). 

3. Abonent, może skorzystać z Promocji tylko raz w Okresie Promocyjnym. 

4. W ramach Promocji Abonent może zlecić aktywację Pakietu 250 GB  („Pakiet 250 GB”), opisanym szerzej w § 2. 

 

§ 2 PAKIET 250 GB  
5. W ramach Promocji Abonent może zlecić aktywację bezpłatnego Pakietu 250 GB do wykorzystania na transmisję danych w ramach zasięgu sieci Plus przez wysłanie 

bezpłatnej wiadomości SMS pod numer 80123 o treści: 250GB.  

6. Pakiet 250 GB zostanie przyznany na numer Abonenta w trzech równych transzach po 85 GB w każdym z trzech okresów rozliczeniowych.   

7. W przypadku Abonenta podpisującego nową umowę abonamentową Pakiet 250 GB zostanie aktywowany w ciągu 24 godzin od zlecenia jego aktywacji. 

8. W przypadku Abonenta przedłużającego umowę poprzez podpisanie Aneksu do umowy, Pakiet 250 GB zostanie przyznany od nowego okresu rozliczeniowego z 

zastrzeżeniem, że wysłanie SMS aktywującego Pakiet, musi nastąpić następnego dnia po podpisaniu Aneksu do umowy.  

9. Abonent nie może dezaktywować aktywowanego Pakietu 250 GB. 

10. Abonent może skorzystać z Pakietu 250 GB tylko raz. 

11. Opłata za pakiet 250 GB wynosi 0zł. 

12. Niewykorzystane jednostki z Pakietu 250 GB  nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe. 

13. Pakiet 250 GB będzie aktywny do końca 3 pełnego okresu rozliczeniowego. 

14. Pakiet 250 GB umożliwia korzystanie z transmisji danych w technologii LTE, HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE lub GPRS oraz 5G o ile Abonent korzysta z taryfy zapewniającej 

dostęp do 5G i posiada odpowiednie urządzenie telekomunikacyjne.  

15. 250 GB nie obejmuje transmisji danych: 

a. w ramach usług MMS, które to transmisje danych rozliczane są odpowiednio zgodnie z regulaminem bieżącej promocji, z której korzysta Abonent bądź z 

Cennikiem. 

b. w roamingu, z wyjątkiem transmisji danych w Roamingu Regulowanym na zasadach opisanych w „Promocja europejska dla PostPaid i Mix v2”. 

16. Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu 250 GB naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym). 

17. Pakiet 250 GB jest wykorzystywany przed Pakietem dostępnym w ramach Promocyjnego Planu Cenowego, z którego korzysta Abonent.  

18. Po wykorzystaniu Pakietu 250 GB, prędkość transmisji danych jest obniżana do prędkości maksymalnej, której wysokość zależy od   wybranego 

Promocyjnego Planu Cenowego, z którego korzysta Abonament określonej w podstawowym regulaminie Promocji. 

19. Po obniżeniu prędkości transmisji danych, Abonent zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS o możliwości przywrócenia p ierwotnej prędkości transmisji 

danych poprzez zamówienie kolejnego płatnego pakietu.  

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
20. Polkomtel zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu Promocyjnego lub zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w 

Promocji i nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Abonentów. 

21. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

Polkomtel sp. z o.o. – dla ofert na abonament o ile Regulamin Promocji nie stanowi inaczej. 

22. Regulamin Promocji dostępny jest na www.plus.pl 
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