
 

                  

Regulamin Promocji „Przenieś numer z mBank Mobile do Plus na Kartę bez 
limitu” („Regulamin Promocji”) 

 
 
I. Opis Promocji 

 
1. Promocja „Przenieś numer z mBank Mobile do Plus na Kartę bez limitu” („Promocja”) jest organizowana przez 

Polkomtel Sp. z o.o.
1
 i obejmuje osoby, które w czasie trwania Promocji skorzystają z możliwości przeniesienia 

przydzielonego numeru w ruchomej publicznej sieci telefonicznej mBank Mobile do sieci Plus, wyb ierając taryfę Plus 

na kartę bez limitu i staną się Abonentami Simplus
2
 („Abonenci”). 

2. Promocja obowiązuje od dnia 18.11.2014 r. do dnia 30.11.2014 r. 

3. W ramach Promocji każdy Abonent, o którym mowa w pkt. 1, otrzymuje od Polkomtel łącznie następujące korzyści:  

a. 1 zł na koncie + 4 zł w pakiecie kwotowym na start - jednorazowy bonus, który zwiększa saldo konta 

(„Bonus”), 

b. promocyjne zasilenie konta o wartości 20 zł przyznawane do każdego z dwunastu pierwszych zasileń konta 

na kwotę co najmniej 30 zł w ciągu pierwszych 365 dni („Pakiet Kwotowy”). Abonent może otrzymać 

maksymalnie 12 (dwanaście) Pakietów Kwotowych w łącznej kwocie 240 zł, 

c. promocyjny pakiet Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich („Pakiet”) na 15 dni bez ponoszenia 

dodatkowych opłat. 

 

II. Zasady korzystania z Bonusa 
 

4. Bonus, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) Regulaminu Promocji zostanie uruchomiony w momencie przeniesienia numeru 

do sieci Plus. 

5. Bonus można wykorzystać w następujący sposób: 

a. 1 zł można wykorzystać bezterminowo na wszystkie usługi dostępne dla Abonentów w okresie ważności konta 

dla usług wychodzących, 

b. 4 zł można wykorzystać na MMSy, SMSy, transmisję danych i połączenia do wszystkich krajowych 

operatorów, z  wyłączeniem połączeń i SMS-ów Premium, a także połączeń, SMS-ów i MMS-ów 

międzynarodowych, połączeń, SMS-ów i MMS-ów wykonanych w roamingu oraz zakupu innych pakietów, 

usług i promocji.   

6. Bonus nie przedłuża okresu ważności konta dla usług wychodzących.  

 

III. Zasady korzystania z Pakietu Kwotowego 
 

7. Pakiet Kwotowy nie wymaga aktywacji przez Abonenta, jest automatycznie aktywowany po każdym z pierwszych 12 

(dwunastu) zasileń konta co najmniej na kwotę 30 zł (w sumie dwanaście Pakietów Kwotowych). Polkomtel 

każdorazowo wysyła do Abonenta wiadomość SMS potwierdzającą aktywację pakietu.  

8. Aby otrzymać wszystkie Pakiety Kwotowe, Abonent powinien wykonać zasilenia, o których mowa w pkt. 3 lit. b) 

Regulaminu Promocji w okresie nie dłuższym niż 365 dni od momentu uruchomienia numeru w sieci Plus. 

9. Pakiet Kwotowy można wykorzystać na usługi dostępne dla Abonentów w okresie ważności konta dla usług 

wychodzących, z wyjątkiem opłat za aktywację usług, promocji i pakietów oraz opłat cyklicznych za ich odnowienie. 

10. Pakiet Kwotowy może być wykorzystany przez Abonenta tylko w ciągu 720 godzin
3
 od potwierdzenia jego aktywacji 

przez Polkomtel („Okres Ważności Pakietu Kwotowego”). Moment wysłania wiadomości SMS z dokładnością co 

do minuty wysyłki można sprawdzić w szczegółach wiadomości SMS potwierdzającej aktywację danego pakietu. 

11. Aktywacja Pakietu Kwotowego nastąpi w terminie do 24 godzin po wykonaniu zasilenia konta na kwotę co najmniej 

30 zł.  

12. Abonent ma możliwość sprawdzenia stanu Pakietu Kwotowego oraz chwilę, w której upływa Okres Ważności Pakietu 

Kwotowego za pomocą krótkiego kodu: *121# zatwierdzonego przyciskiem „zadzwoń”. 

13. O zakończeniu Okresu Ważności Pakietu Kwotowego lub wykorzystaniu jednostek w Pakiecie Kwotowym Abonent 

zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości SMS. 

14. Po zakończeniu Okresu Ważności Pakietu Kwotowego lub po wykorzystaniu Pakietu Kwotowego opłaty za usługi 

wychodzące będą rozliczane zgodnie z Cennikiem Taryfy, z której korzysta Abonent. 

                                                           
1
 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, NIP: 527-10-
37-727, REGON 011307968, kapitał zakładowy 3.510.300.000 PLN.  

2
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi. 

3
 Okres Ważności Pakietu Kwotowego 720 godzin odpowiada 30-stu dobom. 



 

                  

15. W przypadku, gdy Abonent posiada jednocześnie kilka różnych Pakietów Kwotowych, środki z Pakietów Kwotowych 

wykorzystywane są zgodnie z ich okresem ważności – w pierwszej kolejności są wykorzystywane środki z pakietu, 

którego okres ważności kończy się najwcześniej. 

16. W przypadku, gdy Abonent korzysta ma na koncie aktywne usługi i pakiety obejmujące połączenia wychodzące, 

wiadomości SMS, MMS i/lub transmisję danych, środki z Pakietu Kwotowego rozliczane są w ostatniej kolejności. 

17. Niewykorzystane w ramach Pakietu Kwotowego środki przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie: 

a. po upływie Okresu Ważności Pakietu Kwotowego albo 

b. w przypadku zmiany przez Abonenta taryfy na inną.  

W tych okolicznościach Abonentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego ani o przyznanie 

jakiejkolwiek innej usługi w zamian za utracone, niewykorzystane w ramach danego Pakietu Kwotowego środki. 

18. W przypadku zmiany przez Abonenta taryfy, Pakiety Kwotowe nie będą przydzielane, chyba że co innego wynika 

z regulaminów, na podstawie których Abonent dokonał zmiany posiadanej taryfy/promocyjnego planu cenowego. 

 

IV. Zasady korzystania z Pakietu Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich 

 
19. Promocyjny Pakiet Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich nie wymaga aktywacji przez Abonenta, jest 

automatycznie aktywowany w ciągu 3 dni roboczych od momentu przeniesienia numeru i włączenia się do sieci, czyli 

wykonania pierwszego połączenia, wysłania SMSa lub nawiązania połączenia z internetem.  

20. Aktywacja zostanie potwierdzona przez Polkomtel za pomocą wiadomości SMS. 

21. Pakiet Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich obejmuje: 

a. wykonywanie nielimitowanych połączeń za 0 zł do wszystkich krajowych sieci komórkowych
4
,  

b. wysyłanie nielimitowanych wiadomości SMS za 0 zł do wszystkich krajowych sieci komórkowych
4
. 

i jest aktywny na koncie Abonenta przez 360 godzin
5
 od momentu jego aktywacji. 

22. O zakończeniu okresu ważności Pakietu Abonent zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości SMS. 

23. Po zakończeniu bezpłatnego okresu korzystania z Pakietu, Abonent ma możliwość skorzystania z odrębnej, płatnej 

promocji Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich. Szczegóły znajdują się w Regulaminie Promocji „Rozmowy 

i SMS-y bez limitu do wszystkich” dostępnym na stronach internetowych www.plus.pl (dla Taryfy Plus Na Kartę bez 

limitu) oraz www.plushbezlimitu.pl (dla Taryfy Plush bez limitu). 

 
V. Informacje dodatkowe 

 

26. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi oraz Regulaminu 

przenoszenia przydzielonego numeru usług przedpłaconych przy zmianie dostawcy usług. 

27. Regulamin Promocji jest dostępny na stronach internetowych www.plushbezlimitu.pl oraz w siedzibie Polkomtel. 

28. Skorzystanie z Promocji oznacza, że Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i ją akceptuje. 

 

 

                                                           
4
 Z wyłączeniem SMS-ów i połączeń na numery telefonii stacjonarnej, usług dodatkowych, Premium Rate, serwisów rozrywkowych i informacyjnych, a także 

z  wyłączeniem SMS-ów i połączeń na numery międzynarodowe oraz w usłudze Kwotoreduktor stacjonarny. 
5
 Okres ważności Pakietu 360 godzin odpowiada 15-tu dobom 

http://www.plus.pl/
http://www.plushbezlimitu.pl/
http://www.plushbezlimitu.pl/

