
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „ APN PLUS” („REGULAMIN”) 

wersja z dnia 1 lutego 2013 roku  

1. Promocja „APN PLUS” („Promocja”), jest organizowana przez POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł (w pełni 

wpłacony), NIP 527-10-37-727, Regon 011307968. 

2. Promocja trwa od 31 marca 2011 roku do odwołania.  

3. W ramach Promocji oferowana jest funkcjonalność pełnego dostępu do Internetu, do stron WWW oraz 
WAP za pośrednictwem jednego APN „plus” ("Usługa"). 

4. Promocja skierowana jest do Abonentów1, Abonentów Simplus/Sami Swoi2, Abonentów MIXPLUS3  i 

Abonentów 36.64 ("Klienci"), którzy w trakcie trwania Promocji skorzystają z Usługi.  

5. Usługa wymaga połączenia przez APN „plus”, który dostępny jest dla wszystkich Klientów, bez 
dodatkowej aktywacji. 

6. Usługa umożliwia Klientom posiadającym telefon w którym nie ma możliwości ustawienia kilku różnych 

parametrów transmisji danych, np.: oddzielnych ustawień dla połączeń ze stronami WAP i WWW, pełny 
dostęp do Internetu, do stron WWW oraz WAP niezależnie od wykorzystywanej technologii pakietowej 

transmisji danych (HSDPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS), z wykorzystaniem  APN „plus”.  

7. Z zastrzeżeniem pkt. 8, korzystanie z Usługi nie powoduje naliczania dodatkowych opłat i wliczone jest 
w opłatę za dostęp do Internetu zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych z którego 

korzysta Klient.  

8. Korzystanie z Usługi za granicą w ramach roamingu międzynarodowego5 wiąże się z wymianą 
(pobieraniem i wysyłaniem) danych w ramach pakietowej transmisji danych. Konsekwencją wymiany 

danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora 
zagranicznego, zgodnie z poniższą tabelą: 

Usługi pakietowej transmisji danych w roamingu 

  
Cena za jednostkę taryfikacyjną Jednostka 

taryfikacyjna 
Strefa 1 Stefa 2 

Połączenie przez APN: 

www.plusgsm.pl; Internet, plus oraz 
inne APN 

 4,92 zł z VAT 
(4 zł bez VAT) 

 

7,38 zł z VAT 
(6 zł bez VAT) 

100 KB 

 

Usługi pakietowej transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej i w krajach 
stowarzyszonych 

  

Cena za jednostkę taryfikacyjną 
Jednostka 

taryfikacyjna (Strefa 0: Unia Europejska, Norwegia, 
Islandia, Liechtenstein) 

Połączenie przez APN: 
Internet, plus, 

www.plusgsm.pl, 

wap, wap.plusgsm.pl, 

ptt, ptt.plusgsm.pl, 

 1,01 zł z VAT 

(0,82 zł bez VAT) 

 

50 KB 

                                            
1
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o.  dla Abonentów 

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. dla Abonentów MIXPLUS  

4
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6 

5
 Dotyczy wyłącznie Abonentów w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 

 

http://www.plusgsm.pl/
../../../../../../marcin.jasiurkowski/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/OLK21/www.plusgsm.pl


 

 

video, video.plusgsm.pl, 
<nazwa>.plusnet.pl, 

blackberry.net, 
m2m, m2m.plusgsm.pl, 

pro, pro.plusgsm.pl 

oraz inne APNy m.in. 
prywatne APNy  

 

Opłaty za pobieranie i wysyłanie danych naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu 

dziennym). Z Usługi korzystać można w sieci operatorów zagranicznych, u których dostępna jest 
pakietowa transmisja danych. Lista operatorów w poszczególnych strefach dostępna jest na stronach 

www.plus.pl.   
 

9. Aby uniknąć automatycznej wymiany danych podczas pobytu za granicą należy w posiadanym telefonie 
wyłączyć automatyczne pobieranie danych lub aktualizowanie informacji dla wszystkich zainstalowanych 
aplikacji. 

10. Skorzystanie z Usługi oznacza akceptację warunków określonych w Regulaminie Promocji. 

11. POLKOMTEL Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnień, jakości, zakresu i 
nieścisłości informacji przesyłanych za pośrednictwem Usługi w zakresie szerszym niż to wynika z 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o.  dla Abonentów, 

Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o.  dla Abonentów 

Simplus/Sami Swoi,  Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o.  
dla Abonentów MIXPLUS  lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. 

z o.o.  dla Abonentów 36.6 

12. POLKOMTEL Sp. z o.o.  zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych/informacji 
spowodowaną awarią systemu z przyczyn niezależnych od POLKOMTEL Sp. z o.o. 

13. POLKOMTEL Sp. z o.o.  zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość przesyłanych 

danych/informacji przez Klientów w ramach Usługi. 

14. POLKOMTEL Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji bez podawania przyczyn. 
Informacje o odwołaniu Promocji podane będą do wiadomości na stronie internetowej www.plus.pl.  

15. Polkomtel Sp. z o.o.  zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Informacje o zmianie Regulaminu 
podane będą do wiadomości na stronie internetowej www.plus.pl.  

16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o.  dla Abonentów, 

Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o.  dla Abonentów 
Simplus/Sami Swoi,  Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o.  

dla Abonentów MIXPLUS lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. 

z o.o.  dla Abonentów 36.6. 

http://www.plus.pl/

