Regulamin Promocji „DUETY w Plus na KARTĘ” („Regulamin Promocji”)
(wersja obowiązująca od dn. 04.09.2017 r.)

§ 1 Opis Promocji
1.

Promocja „DUETY w Plus na KARTĘ” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („POLKOMTEL”) i adresowana
do Abonentów Na Kartę2 korzystających z taryf:
a. JA + NA KARTĘ
b. JA + Na KARTĘ I
c. Ja + Internet na Kartę
(zwanych dalej „Abonentami”).

2.

Promocja obowiązuje od dnia 04.09.2017 r. do odwołania.

3.

W ramach Promocji, Abonentom, którzy spełnią warunki, o których mowa poniżej, zostaną przyznane następujące rabaty („Rabat”):
a.
b.

Rabat w wysokości 4 zł na pakiet „Ja + Rozmowy do wszystkich, SMS, MMS i 6 GB”, w przypadku Abonentów korzystających z
taryfy JA + NA KARTĘ oraz JA + NA KARTĘ I;
Rabat w wysokości 5 zł na pakiet Pakiet internetowy 30 GB opisany w regulaminie promocji „Pakiety Internetowe JA + Internet na
Kartę” zwany dalej „Pakiet internetowy 30 GB” w przypadku Abonentów korzystających z taryfy JA + INTERNET NA KARTĘ.

§ 2 Zasady przystąpienia do Promocji
1.

2.
3.
4.
5.
6.

DUET mogą utworzyć:
a. dwa numery telefonu (MSISDN) w taryfie JA + NA KARTĘ;
b. dwa numery telefonu (MSISDN) w taryfie JA + NA KARTĘ I;
c. numer telefonu (MSISDN) w taryfie JA + NA KARTĘ z numerem telefonu (MSISDN) w taryfie JA + NA KARTĘ I;
d. numer telefonu (MSISDN) w taryfie JA + NA KARTĘ z numerem telefonu (MSISDN) w taryfie JA+ Internet na Kartę;
e. numer telefonu (MSISDN) w taryfie JA + NA KARTĘ I z numerem telefonu (MSISDN) w taryfie JA+ Internet na Kartę.
Przynajmniej jeden numer MSISDN zgłoszony do promocji DUET musi mieć maksymalny staż w sieci 15 dni.
W momencie przystępowania do Promocji oba numery tworzące DUET muszą pozostawać w Okresie ważności dla usług wychodzących
(posiadać aktywne konto).
W celu utworzenia DUETu z innym numerem telefonu (MSISDN), Abonent wysyła bezpłatną wiadomość tekstową (SMS) w treści wpisując
numer telefonu (MSISDN), z którym chce stworzyć DUET na numer 80012.
Zgłoszony numer telefonu (MSISDN) potwierdza w ciągu 24 godzin od momentu otrzymanej wiadomości tekstowej (SMS) z numeru 80014
przystąpienie do Promocji, odsyłając bezpłatną wiadomość tekstową (SMS) o treści „TAK”.
Jeden numer telefonu (MSISDN) może być elementem maksymalnie trzech DUETÓW, przy czym Rabat zostanie przyznany tylko raz.

§ 3 Zasady przyznawania Rabatu
1.
2.
3.

W celu otrzymania pierwszego Rabatu Abonenci tworzący DUET, po otrzymaniu informacji o przyznaniu Rabatu, powinni prawidłowo
aktywować jedną z promocji wskazanych w § 1 ust. 3, zgodnie z zasadami aktywacji określonymi w regulaminach tych promocji.
Jeśli w chwili aktywacji Promocji Abonent ma aktywną jedną z promocji wskazanych w § 1 ust. 3, Rabat zostanie przyznany automatycznie
od kolejnego okresu ważności tej promocji zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 pkt 3.
Rabat będzie przyznawany przy odnowieniu się promocji „Ja + Rozmowy do wszystkich, SMS, MMS i 6 GB” lub „Pakiet internetowy 30 GB”,
o ile na obu numerach telefonu (MSISDN) stanowiących DUET promocje są aktywne i żaden z numerów telefonów (MSISDN) stanowiących
DUET nie zrezygnował z Promocji, w sposób określony w § 4 ust. 1 oraz oba numery stanowiące DUET pozostają w Okresie ważności dla
usług wychodzących (posiadają aktywne konto).
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§ 4 Deaktywacja Promocji
1.

Abonent może deaktywować Promocję poprzez wysłanie na numer 80013 bezpłatnej wiadomości SMS, w której treść wpisana zostanie
komenda „STOP” oraz numer MSISDN, z którym utworzony został DUET mający ulec deaktywacji.

2.

Promocja jest automatycznie deaktywowana w momencie gdy jeden z numerów stanowiących DUET przestanie utrzymywać aktywną
promocję „Ja + Rozmowy do wszystkich, SMS, MMS i 6 GB” lub „Pakiet internetowy 30 GB”.

3.

O deaktywacji Promocji obaj Abonenci stanowiący DUET zostaną poinformowani poprzez wiadomość SMS. Otrzymanie Rabatu jest możliwe
dopiero po ponownym przystąpieniu do Promocji zgodnie z § 2.

4.

Deaktywacja Promocji nie ma wpływu na możliwość korzystania z promocji „Ja + Rozmowy do wszystkich, SMS, MMS i 6 GB” i „Pakiet
internetowy 30 GB”. Po deaktywacji Promocji opłaty za włączenie lub odnowienie promocji „Ja + Rozmowy do wszystkich, SMS, MMS i 6 GB”
i „Pakiet internetowy 30 GB” odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminach tych promocji.

§ 5 Informacje dodatkowe
1.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia:
a. Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę,
b. Cennika taryfy, z której korzysta Abonent, oraz
c. regulaminów promocji „Ja + Rozmowy do wszystkich, SMS, MMS i 6 GB” i „Pakiety Internetowe w JA+ Internet na Kartę”,

2.

POLKOMTEL może zakończyć świadczenie usług w ramach aktywowanej Promocji lub dokonać zmiany warunków Promocji na podstawie
wypowiedzenia dokonanego na 30 dni przed zakończeniem Promocji lub wejściem w życie nowych warunków Promocji. Wypowiedzenie
nastąpi SMS-em wysłanym na numer telefonu, na którym jest aktywna Promocja. Odwołanie Promocji nie ma wpływu na obowiązywanie i
warunki promocji „Ja + Rozmowy do wszystkich, SMS, MMS i 6 GB” i „Pakiet internetowy 30 GB”. Po odwołaniu Promocji naliczanie opłat za
włączenie lub odnowienie promocji „Ja + Rozmowy do wszystkich, SMS, MMS i 6 GB” i „Pakiet internetowy 30 GB” odbywa się zgodnie z
zasadami opisanymi w regulaminach tych promocji.

3.

Regulamin Promocji, Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę, regulaminy promocji „Ja
+ Rozmowy do wszystkich, SMS, MMS i 6 GB” i „Pakiety Internetowe w JA+ Internet na Kartę” oraz Cennik są dostępne na stronie
internetowej www.plus.pl oraz w siedzibie POLKOMTEL.

