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Regulamin promocji „PLUS WIELOSIM DLA FIRM 6.2 DODATKOWA FIRMA 30 W SKLEPIE INTERNETOWYM”  

(„Regulamin Promocji”) 
Wersja z dnia 24.12.2021 r. 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Promocja obowiązuje od 24.12.2021 r. do odwołania. 

2. Promocja „PLUS WIELOSIM DLA FIRM 6.2 DODATKOWA FIRMA 30 W SKLEPIE INTERNETOWYM” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.1 

(„Polkomtel”) i jest skierowana do: przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON: 

a. przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON („Nowy Klient”), 

b. Abonentów Simplus/Sami Swoi2, Abonentów Na Kartę3 będących przedsiębiorcami lub innymi klientami posiadającymi REGON, zachowujących dotychczas używany 

numer (niedokonujących aktywacji nowej Karty SIM) („Konwertujący z ofert na kartę”), 

c. Klientów będących przedsiębiorcami lub innymi klientami posiadającymi REGON, korzystających z możliwości przeniesienia przydzielonego numeru w ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej z sieci innego dostawcy usług telekomunikacyjnych do sieci Polkomtel („MNP”), 

d. Klientów będących przedsiębiorcami lub innymi klientami posiadającymi REGON, korzystających z możliwości przeniesienia przydzielone go numeru w ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej z sieci innego dostawcy usług telekomunikacyjnych, na którym są świadczone usługi telekomunikacyjne na podstawie umowy zawartej 

w formie pisemnej (usługi typu mix i abonament) do sieci Polkomtel („MNP z ofert abonamentowych”), 

e. Abonentów MIXPLUS4, Abonentów Plus Mix5, Abonentów Mix6, będących przedsiębiorcami lub innymi klientami posiadającymi REGON, zachowujących dotychczas 

używany numer (nie dokonujących aktywacji nowej Karty SIM) („Konwertujący z oferty MIX”), 

f. Abonentów Plus Mix5  i Abonentów Mix6 , będących przedsiębiorcami lub innymi klientami posiadającymi REGON którzy:  

I. mają do wykonania 1 do 7 obowiązkowych zasileń kwotą minimalną wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofercie Plus 

Mix/MIX, w ramach której korzystają z jednej z następujących taryf Mix6, Mix 6, Plus Mix7,  Plush Mix, Ja+MIX, MIX X, 

II. pozostają w okresie ważności dla usług wychodzących, 

III. posiadają dodatnią wartość konta („Konwertujący z oferty MIX w kontrakcie”),  

którzy w czasie obowiązywania Promocji zawrą z Polkomtel co najmniej jedną dodatkową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres 24 miesięcy 

(„czas oznaczony Umowy”) w promocyjnym planie cenowym „DODATKOWA FIRMA 30 PRO”, o którym mowa w § 2 ust. 1, stając się Abonentem7 („umowa dodatkowa”). 

3. Abonenci Promocyjnego Planu Cenowego PLUS WIELOSIM DLA FIRM DODATKOWA FIRMA 30 PRO będący równocześnie abonentami umowy głównej, o 

której mowa w regulaminie promocji typu PLUS WIELOSIM DLA FIRM mogą w ramach umów dodatkowych korzystać ze współdzielenia zasobów, 

pakietów dodatkowych, dostępnych w umowie głównej przez okres równoczesnego pozostawania stroną umowy głównej i umów dodatkowych, na 

warunkach określonych odpowiednio w regulaminie promocji typu PLUS WIELOSIM DLA FIRM. Abonentem zarówno umowy głównej, jak i umowy 

dodatkowej musi być ta sama osoba i muszą być one aktywne w ramach tego samego konta abonenckiego. 

4. Użyte w Regulaminie Promocji określenia „umowa główna”, „współdzielenie zasobów”, „pakiety dodatkowe”, posiadają znaczenie nadane im odpowiednio w regulaminie 

promocji typu PLUS WIELOSIM DLA FIRM, a określenia pisane z wielkiej litery, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

Polkomtel sp. z o.o. – dla ofert na Abonament („Regulamin”).  

5. Skorzystanie z niniejszej oferty przez uczestnika dowolnego programu smartDOM lub smartFIRMA, który ma wyrażoną zgodę na wymianę danych pomiędzy Polkomtel Sp. z 

o.o. a Cyfrowy Polsat S.A. celem realizacji ww. programu, powoduje, że klient przechodzi na warunki „smartDOM 4.5” lub „smartFIRMA 4.5”, skutkujące dla tej oraz wszystkich 

przyszłych transakcji, zgodnie z regulaminem „smartDOM 4.5” lub „smartFIRMA 4.5” załączonym do umowy lub dostępnym na www.plus.pl/www.polsatbox.pl. 

 

§ 2 PAKIETY TARYFOWE  

I INNE UPRAWNIENIA ABONENTA 
1. Klient zawierający umowę dodatkową w ramach Promocji („Abonent”) może wybrać następujący promocyjny plan cenowy („Promocyjny Plan Cenowy PLUS WIELOSIM 

DLA FIRM DODATKOWA FIRMA 30 PRO”): 

Promocyjny Plan Cenowy DODATKOWA FIRMA 30 PRO 

Abonament 30 zł (36,90 zł z VAT) 

Abonament po opuście dla Abonentów z aktywną e-Fakturą 20 zł (24,60zł z VAT) 

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 0 zł. 

 

§ 3 E-FAKTURA 
Abonent, który w ramach Promocji aktywuje elektroniczną fakturę na zasadach określonych w „Regulaminie wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur w formie 

elektronicznej (e-faktur)” („e-Faktura”) otrzyma 10 zł (12,30 zł z VAT) opustu na abonament na umowach dodatkowych („Opust”). Opust będzie przydzielany 

odrębnie na każdy Okres rozliczeniowy przez cały czas posiadania aktywnej e-Faktury. O przyznaniu Opustu na dany Okres rozliczeniowy decyduje posiadanie aktywnej e-

                                                                        
1 Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 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 0000419430, kapitał zakładowy: 2.360.069.800 zł, 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) lub 2601 – tylko dla przedsiębiorców (jednorazowa 

opłata za połączenie z konsultantem – 1,97 zł z VAT); e-mail:bok@plus.pl.  
2  W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi. 
3  W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Na Kartę oraz w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. 

z o.o. – oferty Na Kartę oraz w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Kartę. 
4  W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS. 
5  W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix. 
6  W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Mix Mix oraz w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. 

z o.o. – oferty Mix oraz w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert Mix. 
7 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – dla ofert na Abonament.  
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Faktury w ostatnim dniu poprzedniego Okresu rozliczeniowego. Opust będzie przydzielany do czasu dezaktywacji e-Faktury. Ponowna aktywacja e-Faktury wznowi 

przyznawanie Opustu od następnego Okresu rozliczeniowego po ponownej aktywacji e-Faktury. 

 

§ 4 PRZENIESIENIE NUMERU  

Z NUMEREM TYMCZASOWYM 
1. W ramach Promocji Abonent spełniający warunki opisane w § 1 pkt. 2 lit. c) tj. MNP i d) tj. MNP z ofert abonamentowych od dnia zawarcia umowy dodatkowej do dnia 

przeniesienia przydzielonego numeru w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z sieci innego dostawcy usług telekomunikacyjnych do sieci Plus („Numer docelowy”), nie 

dłużej jednak niż do 120 dnia od dnia zawarcia Umowy, będzie korzystać z numeru tymczasowego. 

2. W przypadku, gdy w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy dodatkowej z przyczyn niezależnych od Polkomtel, nie nastąpi przeniesienie numeru docelowego do sieci 

Polkomtel, numer tymczasowy przysługiwać będzie Abonentowi na warunkach określonych umową dodatkową przez czas obowiązywania umowy dodatkowej. 

Nieprzeniesienie numeru docelowego do sieci Polkomtel nie wpływa na warunki, zobowiązania stron i okres obowiązywania umowy dodatkowej dotyczącej numeru 

tymczasowego. 

 

§ 5 LIMIT KREDYTOWY I KAUCJA 
1. Limit kredytowy wynosi 244 zł. 

2. Polkomtel jest uprawniony do żądania od Abonenta Kaucji według następujących zasad:  

a. w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 lit. c, lit. d, lit. f, lub w § 6 ust. 12 Regulaminu sług - 1500 zł,  

b. w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 lit. a, lit. b Regulaminu - 7600 zł,  

c. w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 lit. e Regulaminu w stopniu: niski – 400 zł, średni – 1500 zł, wysoki – 7600 zł.  

3. Kaucja podlega zwrotowi po terminowym opłaceniu przez Abonenta należności wynikających z: 

a. 3 kolejnych Rachunków telefonicznych - w przypadku Kaucji w kwocie 400 zł,  

b. 6 kolejnych Rachunków telefonicznych - w przypadkach Kaucji w kwocie 1500 zł,  

c. 12 kolejnych Rachunków telefonicznych - w przypadku Kaucji w kwocie 7600 zł.  

Kanał 

sprzedaży 
Typ klienta Kod promocji Dokupowany sprzęt Kod promocji 

SI Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 2 pkt. a), c) lub d) 

Regulaminu Promocji (Nowy klient lub klient MNP):  

S1SM034B076 

 

Sprzęt na 25 rat  

Sprzęt na 37 rat 

S1SM034B576 

S1SM034B743 

SI Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 2 pkt. b), e) lub f) 

Regulaminu Promocji (Klient Konwertujący):  

S1KP074B021 

 

Sprzęt na 25 rat  

 

S1KP074B521 
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