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REGULAMIN Promocji  

„Darmowa transmisja danych na korzystanie z usługi TIDAL” 

wersja z dnia 01.01.2022 r. 

 

 

Regulamin promocji „Darmowa transmisja danych na korzystanie z usługi TIDAL” 

 

1. Organizatorem promocji „Darmowa transmisja danych na korzystanie z usługi TIDAL” jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 

Warszawa, zarejestrowaną 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, której zasady zostały określone w 

Regulaminie Promocji „Darmowa transmisja danych na korzystanie z usługi TIDAL” (dalej Regulamin). 

2. Promocja obowiązuje od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.  

3. Promocja jest dostępna dla Abonentów, w tym osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, posiadających status:  

a. Abonenta w rozumieniu: 

 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo 

 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r. do 24.05.2018 r.) albo  

 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty abonamentowe (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.05.2018 r. do 20.12.2020 

r.) albo 

 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 21.12.2020 r.), 

b. Abonenta Simplus i Abonentów Sami Swoi - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami 

Swoi, 

c. Abonenta Na Kartę w rozumieniu: 

 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – Na Kartę (dla Umów zawartych od 25.12.2014 r. do 17.12.2018 r.) albo 

 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – oferty Na Kartę (dla Umów zawartych od 18.12.2018 r. do 20.12.2020 r.) albo 

Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – dla ofert na Kartę (dla Umów zawartych od 21.12.2020 r.), 

d. Abonenta Mix w rozumieniu: 

 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – Mix (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r. do 17.12.2018 r.) albo 

 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – oferty Mix (dla Umów/Aneksów zawartych od 18.12.2018 r. do 20.12.2020 r.) albo 

 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – dla ofert Mix (dla Umów/Aneksów zawartych od 21.12.2020 r.), 

e. Abonenta MIXPLUS - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów MixPlus,  

f. Abonenta Plus Mix - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix,  

g. Abonenta 36.6 - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6.  

 - którzy aktywują Usługę („Użytkownik”). 

4. Abonent, o którym mowa w pkt. 3 powyżej oraz który korzysta z usługi TIDAL w okresie obowiązywania Promocji jest uprawniony do uzyskania darmowej mobilnej transmisji 

danych niezbędnej do korzystania z usługi TIDAL, oznacza to, że mobilna transmisja danych niezbędna do korzystania z usługi TIDAL nie będzie rozliczana w ramach 

posiadanego przez Abonenta pakietu internetowego, a w przypadku jego braku nie będzie pobierana opłata za mobilną transmisję danych zgodnie z taryfą obowiązującą 

Abonenta.  

5. Uzyskania darmowej transmisji danych niezbędnej do korzystania z usługi TIDAL na podstawie Regulaminu, nie zwalnia  Abonenta z ponoszenia opłat za usługę TIDAL (jeżeli 

jest zobowiązany do jej ponoszenia na podstawie Regulaminu „Usługi TIDAL”. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Regulaminu „Usługi TIDAL”. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.  
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