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Regulamin Promocji „Bonus za zgody” („Regulamin Promocji”) 
(wersja obowiązująca od dn. 01.09.2021 r.) 

 
 

§ 1 Opis Promocji 

1. Promocja „Bonus za zgody” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1  („POLKOMTEL”).  

2. Promocja adresowana jest do Abonentów Na Kartę2, Abonentów Simplus3, Abonentów Sami Swoi3, Abonentów 36i64 (zwanych dalej „Abonentami”), którzy nie 

mają wyrażonej zgody na marketing bezpośredni przez telefon i przy pomocy automatycznych systemów wywołujących lub zgody na otrzymywanie informacji 

handlowych drogą elektroniczną. 

3. Promocja obowiązuje od dnia 28.02.2020 r. do odwołania (,,Okres Trwania Promocji”). 

4. W ramach Promocji Abonenci, o których mowa w ust. 2 powyżej mogą otrzymać jednorazowy Pakiet kwotowy w wysokości 5 zł („Bonus”).  

a) W celu otrzymania Bonusu Abonent powinien w Okresie Trwania Promocji wyrazić zgody, o których mowa w ust. 2 powyżej, poprzez wysłanie  SMS-a o 

treści ZGODA pod numer 80066. 

5. W ramach promocji Abonent może otrzymać tylko jeden Bonus na numer MSISDN i  nie więcej niż 5 Bonusów na wszystkie swoje numery MSISDN.   

 

§ 2 Działanie Bonusu 

1. Bonus może być wykorzystany przez Abonenta w ciągu kolejnych 720 godzin (30 dni) począwszy od momentu aktywacji Bonusu.   

2. Bonus można wykorzystać na wszystkie usługi dostępne dla Abonentów z wyjątkiem usług o podwyższonej opłacie. Wartość Bonusu może być wykorzystana 

do uiszczania opłat za aktywację usług, promocji i pakietów oraz opłat cyklicznych za ich odnowienie.  

3. Z Bonusu nie można korzystać w roamingu oraz w ramach połączeń, SMS-ów i MMS-ów międzynarodowych, SMS, MMS o podwyższonej płatności (premium rate), 

usług dodatkowych, serwisów rozrywkowych i informacyjnych lub w ramach połączeń międzynarodowych.   

4. O wykorzystaniu jednostek w Bonusie Abonent zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości tekstowej SMS.   

5. Abonent może korzystać z Bonusu pod warunkiem, że jego konto znajduje się w Okresie ważności dla Usług wychodzących i posiada dodatnią wartość (min. 1 

grosz).   

6. W przypadku, gdy Abonent ma na koncie aktywne inne pakiety obejmujące usługi wychodzące lub transmisję danych, środki z Bonusu rozliczane są w ostatniej 

kolejności.   

7. Środki z Bonusu schodzą przed środkami z salda głównego Abonenta.   

8. Środków z Bonusu nie można przekazać innemu Abonentowi oraz nie podlegają one zwrotowi. 

9. Abonent ma możliwość sprawdzenia stanu jednostek dostępnych w ramach Bonusu za pomocą krótkiego kodu: *121# zatwierdzonego przyciskiem „zadzwoń”. 

Sprawdzenie powyższych informacji możliwe jest również z poziomu aplikacji oraz poprzez serwis „iPlus” pod adresem www.plus.pl 

 

§ 3 Zasady odwołania zgód 

1. Zgody można wycofać: 

a) Logując się do iPlus, lub 

b) Wysyłając bezpłatnego SMS na dedykowany w poniższej tabeli numer. 

2. Wyrażenie i odwołanie zgody poprzez wysłanie bezpłatnego SMS dotyczy wyłącznie numeru telefonu, z którego został wysłany SMS. 

 

 

 

                                                        
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 2.360.069.800,00 PLN, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 

601102601 (opłaty wg taryfy operatora), e-mail: bok@plus.pl   
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – 

oferty na kartę, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Kartę 
3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi.   
4 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6. 

https://ssl.plusgsm.pl/ebok-web/basic/loginStep1.action?brandId=Postpaid
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Treść zgody SMS na numer   
Treść SMS  

wycofanie zgody 

Zgoda na kontakt telefoniczny, czyli zgoda na marketing bezpośredni przez telefon i przy pomocy 

automatycznych systemów wywołujących. 
8032 NIE 

Zgoda na komunikację elektroniczną (SMS, e-mail), czyli zgoda na otrzymywanie informacji handlowych 

drogą elektroniczną. 
8000  NIE 

3. Odwołanie zgód nie ma wpływu na możliwość korzystania z Bonusu. 

 

§ 4 Informacje dodatkowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe dla danego Abonenta postanowienia 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. – Na Kartę, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty Na Kartę, Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Kartę lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla 

Abonentów 36.6.  

2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.plus.pl oraz w siedzibie POLKOMTEL. 

 


