
 

 

POLKOMTEL Sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta tel. 601102601 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-

mail:bok@plus.pl 

Regulamin Promocji „Wymiana Karty SIM na kartę MicroSIM, NanoSIM, USIM” („Regulamin Promocji”)  

Wersja z dnia 02/10/2018r. 

 

1. Promocja "Wymiana karty SIM na kartę MicroSIM, NanoSIM, USIM" ("Promocja"), jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.1  („Operator”) z siedzibą w Warszawie i 

skierowana jest do wszystkich Abonentów w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 2 („Abonenci”). 

 

2. Promocja trwa od 25.12.2014 r. do odwołania. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie podana przez Polkomtel Sp. z o.o. do wiadomości na stronie internetowej pod 

adresem: www.plus.pl.  

 

3. W ramach Promocji Operator umożliwia Abonentom dokonanie wymiany karty SIM  na kartę MicroSIM, NanoSIM lub USIM. 

 

4. Wymiana karty SIM na kartę MicroSIM, NanoSIM lub USIM jest bezpłatna w przypadku gdy:  

a. posiadana karta SIM została wyprodukowana przed rokiem 2013; 

b. następuje w okresie 90 dni od daty zawarcia aneksu do umowy o świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach PWA lub ANZ (z wyłączeniem zmiany taryfy/promocyjnego 

planu cenowego); 

c. następuje w okresie 90 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w przypadku konwersji z MIX lub Prepaid. 

 

5. Z wyłączeniem przypadków opisanych w pkt 4, wymiana karty SIM na kartę MicroSIM, NanoSIM lub USIM w ramach Promocji wynosi 25 zł brutto (20,32 zł netto), chyba że 

cennik taryfy z której korzysta Abonent przewiduje niższą opłatę.  

 

6. Abonent zobowiązany jest usunąć wszystkie dane znajdujące się na wymienianej karcie SIM, w szczególności dane osobowe. 

 

7. W przypadku wymiany karty SIM dane zawarte na starej karcie nie są kopiowane na wymienianą kartę SIM.  

 

8. Dostępność poszczególnych kart MicroSIM, NanoSIM lub USIM jest zależna od stanów magazynowych.   
 

9. Karta SIM udostępniana w ramach Promocji jest własnością Operatora.  

 

10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem niniejszej Usługi zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z 

o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014) albo Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Polkomtel Sp. z o.o. - Abonament (dla 

Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014). 

 

                                                        
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 nr KRS 0000419430, kapitał zakładowy 2.360.069.800 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 Abonentów (dla Umów / Aneksów zawartych przed 25.12.2014) albo Regulamin świadczenia usług 

telekomunikacyjnych Polkomtel sp. z o.o.- Abonament (dla Umów/Aneksów zapartych od 25.12.2014 r). 
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