Regulamin Promocji „Internet dla Firm – tylko SIM 24 mc” („Regulamin Promocji”)
Wersja z dnia 02/01/2017 r.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja „Internet dla Firm LTE – tylko SIM 24 mc” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.1) („Polkomtel”)
i skierowana do:
a. Kancelarii Radców Prawnych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. - o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z
2015 r., poz 507 z późn. zm.);
b. Spółek wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt 1) - 3) Ustawy o radcach prawnych;
c. Przedsiębiorców będących w dniu skorzystania z Oferty aplikantami radcowskimi, prowadzącymi działalność gospodarczą
w przedmiocie świadczenie usługi doradztwa prawnego,
którzy w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus
(„Umowa") na okres 24 miesięcy („czas oznaczony Umowy”), stając się Abonentami2). Klienci zawierający Umowę w ramach
Promocji zwani są dalej „Abonentami”.
2. Promocja trwa od 05.08.2016 r. do odwołania.
3. Użyte w Regulaminie Promocji określenia pisane z wielkiej litery, o ile nie zdefiniowano ich inaczej w Regulaminie Promocji,
posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. –
Abonament („Regulamin”).
4. Wszystkie ceny podane w regulaminie są cenami netto.
§ 2 PAKIETY TARYFOWE I INNE UPRAWNIENIA ABONENTA
1. Abonent może wybrać Promocyjny Plan Cenowy („Promocyjny Plan Cenowy”) zgodnie z poniższą specyfikacją:

Promocyjny Plan Cenowy
Promocyjna opłata abonamentowa
Limit wysłanych i odebranych danych w jednym okresie
rozliczeniowym („podstawowy limit transmisji danych”)
Promocyjna opłata aktywacyjna

2.

Internet dla Firm
20 GB

Internet dla Firm
30 GB

Internet dla Firm
40 GB

30 zł

40 zł

50 zł

20 GB

30 GB

40 GB

1 zł (1,23 zł z VAT)

Wszystkie pozostałe opłaty w Promocyjnym Planie Cenowym, naliczane są zgodnie z Cennikiem iplus prywatnie.
a) iPlus prywatnie 20 GB w przypadku Promocyjnego Planu Cenowego Internet dla Firm 20 GB i Internet dla Firm 30 GB
b) iPlus prywtanie 37 GB w przypadku Promocyjnego Planu Cenowego Internet dla Firm 40 GB.

Po przekroczeniu w jednym Okresie rozliczeniowym podstawowego limitu transmisji danych wynikającego z wybranego Promocyjnego Planu
Cenowego, prędkość transmisji danych zostanie obniżona do prędkości maksymalnej 32 kb/s.
4. Po obniżeniu prędkości transmisji danych, Abonent zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS o możliwości przywrócenia pierwotnej
prędkości transmisji danych poprzez zamówienie jednego z płatnych pakietów Plus Internet extra zgodnie z obowiązującą promocją „Plus
Internet extra” opisaną na stronie www.plus.pl/pie.
5. W celu umożliwienia wszystkim Abonentom sprawiedliwe korzystanie z sieci Polkomtel stosuje zasady Fair-Usage-Policy („FUP”). Celem FUP
jest zapewnienie każdemu z Abonentów możliwość sprawiedliwego korzystania z Usług niezależnie od ilości przesłanych danych. Realizowane
jest to poprzez przydzielanie odpowiednich wartości parametrów dostępu do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z rosnącym zużyciem danych, w
tym obniżenie prędkości transmisji danych do prędkości maksymalnej 32 kb/s
3.

6. Wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE (Long Term Evolution) jest możliwe przy pomocy karty USIM, będącej
własnością Polkomtel oraz z wykorzystaniem sprzętu umożliwiającego wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE
dostępnej w sieci Polkomtel. W przypadku zmiany oprogramowania danego sprzętu przez użytkownika lub jego
aktualizacji przez producenta sprzętu Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tym związane, w tym w
szczególności dotyczące możliwości korzystania z technologii LTE dostępnej w sieci Polkomtel. Polkomtel nie ponosi
odpowiedzialności za działania lub zaniechania producenta sprzętu, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z
możliwości wysyłania i odbierania danych w technologii LTE przy pomocy sprzętu obsługującego transmisję danych LTE.
7. Abonent może korzystać tylko i wyłącznie z usług transmisji danych przez APN prywatny, internet, wap, m2m.plusgsm.pl,
pro.plusgsm.pl, mms, plus oraz wiadomości tekstowych SMS. Nie może korzystać z usługi MMS oraz transmisji danych w
ramach APN video.
8. Jeżeli Regulamin Promocji nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z Usług świadczonych przez Polkomtel zgodnie z
Cennikiem.

1) 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 PLN, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968,
Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (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. – Abonament

§ 3 TRANSMISJA DANYCH NIEPOMNIEJSZAJĄCA LIMITU
1. W ramach Promocji krajowa transmisja danych wykorzystywana do przeglądania treści na stronach plusforum.pl, plusbank.pl i
plusbank24.pl nie będzie się wliczała do limitu transmisji danych.

1.
2.

3.

§ 4 LIMIT KREDYTOWY I KAUCJA
Limit kredytowy wynosi 244 zł.
Polkomtel jest uprawniony do żądania od Abonenta Kaucji według następujących zasad:
a) w przypadku określonym w § 11 ust. 1 lit. g Regulaminu - 380 zł,
b) w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 lit. c, lit. d, lit. f, lub w § 6 ust. 12 Regulaminu - 1500 zł,
c) w przypadku określonym w § 11 ust. 1 lit. h Regulaminu - 3800 zł,
d) w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 lit. a, lit. b Regulaminu - 7600 zł,
e) w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 lit. e Regulaminu w stopniu: niski – 400 zł, średni – 1500 zł, wysoki – 7600 zł.
Kaucja podlega zwrotowi po terminowym opłaceniu przez Abonenta należności wynikających z:
a) 3 kolejnych Rachunków telefonicznych - w przypadku Kaucji w kwocie 380 zł lub 400 zł,
b) 6 kolejnych Rachunków telefonicznych - w przypadkach Kaucji w kwocie 1500 zł,
c) 12 kolejnych Rachunków telefonicznych - w przypadku Kaucji w kwocie 3800 zł lub 7600 zł

Kod promocji dla Klientów spełniających warunek w § 1 ust. 1 Regulaminu Promocji (Nowy Klient): RADPRD1_1, RADPRD2_1,
RADPRD3_1.

