Regulamin Promocji „TikTok w Plush ABO” („Regulamin Promocji”)
Wersja z dnia 27/11/2019r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

Promocja „TikTok w Plush ABO” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 („Polkomtel”) i skierowana jest do osób fizycznych oraz przedsiębiorców, którzy
będąc Abonentami 2 , w ramach oferty Plush ABO, w czasie trwania Promocji mają aktywny przynajmniej jeden z niżej wymienionych Pakietów Video (Pakiet):
a. Pakiet Video free – opisany szczegółowo w regulaminach typu „Pakiety w Plush ABO 24 mies.”
b. Pakiet Video ekstra – opisany szczegółowo w regulaminach typu „Pakiety w Plush ABO 24 mies.” oraz typu „Plush ABO – tylko SIM”
c. Pakiet Video – opisany szczegółowo w regulaminach typu „Plush ABO – tylko SIM.
W ramach Promocji Abonent, który spełni warunki opisane w Regulaminie Promocji będzie wykorzystywał przyznany mu w ramach Pakietów limit danych na przesyłanie i
odbieranie danych w ramach serwisu YouTube ale także TikTok. Pozostałe warunki działania Pakietów pozostają bez zmian.
Promocja trwa od 27.11.2019 r. do odwołania.

§ 2 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

3.
4.

Polkomtel zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Informacja o tym zostanie opublikowana na
www.plushbezlimitu.pl/regulaminy lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą zakończenia
świadczenia Usługi.
Polkomtel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Informacja na temat zmian będą publikowane na stronie internetowe
www.plushbezlimitu.pl/regulaminy lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą zmiany
Regulaminu.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
Polkomtel sp. z o.o. – oferty abonamentowe.
Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.plushbezlimitu.pl/regulaminy oraz w siedzibie Polkomtel Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673
Warszawa.

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. – oferty abonamentowe.
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