
 

 

Regulamin promocji  
„Bezpłatny dostęp do aplikacji Plus online z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych” 
(„Regulamin”) 

 
Wersja z dnia 11.03.2016r. 

§ 1. 
 

1. Promocja „Bezpłatny dostęp do aplikacji Plus online z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych” 
(„Promocja”) jest organizowana przez 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 3.525.300.000 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968 („Polkomtel”).   

2. Promocja jest przeznaczona dla użytkowników sieci Plus, tj. (1) Abonentów w rozumieniu Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów, (2) Abonentów Simplus/Sami 
Swoi w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla 
Abonentów Simplus/Sami Swoi, (3) Abonentów MixPlus w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów MixPlus, (4) Abonentów PlusMix w rozumieniu 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix, (5) 
Abonentów 36.6 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. 
dla Abonentów 36.6, (6) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – 
Abonament, (7) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – Mix, (8) 
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – Na Kartę (dalej łącznie: 
„Użytkownicy Promocji”), którzy w czasie trwania Promocji przy wykorzystaniu pakietowej transmisji danych 
GPRS/EDGE/3G/LTE, poprzez APN Plus, będą korzystali z aplikacji Plus online, do której odpowiednie prawa 
posiada Polkomtel („Aplikacja”).  

3. Promocja trwa od dnia 1 stycznia 2015 r. do odwołania („Okres Promocji”).   
4. W Okresie Promocji Użytkownicy Promocji korzystający z Aplikacji poprzez APN Plus, z wykorzystaniem pakietowej 

transmisji danych GPRS/EDGE/3G/LTE nie będą obciążani opłatami z tytułu transferu danych w ramach Aplikacji Plus 
online za wyjątkiem funkcjonalności „Mapa”, która korzysta z danych zewnętrznych.
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5. Promocja nie obejmuje Użytkowników Promocji korzystających z Aplikacji w roamingu oraz z wykorzystaniem 
komutowanej transmisji danych. 

 
 

§ 2. 
 

1. Polkomtel zobowiązuje się usunąć w technicznie możliwym i rozsądnym ekonomicznie terminie nieprawidłowości 
w dostępie do Aplikacji poprzez APN Plus w przypadku zgłoszenia przez Użytkowników Promocji takich 
nieprawidłowości lub reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: < bok@plus.pl >.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.plus.pl oraz w siedzibie Polkomtel.  
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują 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, Regulaminu świadczenia usług. 
telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix, Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6, Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – Abonament, Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – Mix oraz Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych Polkomtel Sp. z o.o. – Na Kartę. 

                                                        
1 Opłata z tytułu transferu danych GPRS/EDGE/3G/LTE za pośrednictwem Aplikacji Plus online oraz opłata za transmisję danych wliczona jest 
odpowiednio w opłatę abonamentową (Abonenci) lub zasilenie konta Abonenta Simplus/Sami Swoi, Abonenta MixPlus, Abonenta Mix, Abonenta 
PlusMix, Abonenta 36i6 lub Abonenta Na Kartę. 

 


