
Regulamin Usługi promocyjnej „Bezlik rozmów” („Regu lamin”) 
 
Opis Promocji: 
 
1. Promocja „Bezlik rozmów” („Promocja” ) jest organizowana przez Polkomtel S.A.1 

(„Polkomtel” ) i obejmuje Abonentów Simplus2 i Użytkowników Simplus3 korzystających 
z taryfy Twój Profil (zwanych dalej łącznie „Abonentami Simplus ”). 

2. Promocja trwa od dnia 26.08.2010 r. do 01.11.2010 r.  
3. W ramach Promocji Abonenci Simplus mają możliwość aktywacji Usługi, o której mowa w 

pkt 4. 

 
Opis Usługi: 
       
4. W ramach usługi „Bezlik rozmów” („Usługa ”) Abonent Simplus po uiszczeniu opłaty za 

pierwsze 60 sekund krajowego połączenia głosowego do sieci Plus4, przewidzianej w  
Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla taryfy, z 
której Abonent Simplus korzysta, nie będzie obciążany opłatą za dalszą część 
połączenia, bez względu na czas jego trwania. Usługa nie wyklucza się z innymi profilami 
i usługami obniżającymi koszty. 

5. Aby aktywować Usługę Abonent Simplus musi spełniać łącznie następujące warunki: 
a. musi posiadać dodatnią wartość swojego konta umożliwiającą pobranie opłaty za 

aktywację Usługi, o której mowa w pkt 6 lit. a) oraz opłaty za pierwsze 60 sekund 
krajowego połączenia głosowego zgodnie z pkt 4,   

b. musi aktywować Usługę na swoim koncie zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6 w 
zależności od stażu w Simplusie, tj. okresu, przez jaki są włączeni do sieci Plus w 
ramach oferty Simplus, 

c. musi znajdować się w okresie ważności dla usług wychodzących („Aktywne konto” ). 
 
6. Aktywacja Usługi przez Abonentów Simplus odbywa się według następujących zasad 

(„Aktywacja” ): 
a. w przypadku Abonentów Simplus, którzy w dniu dokonywania Aktywacji posiadają 

staż w Simplusie krótszy niż 6 miesięcy: 
i) aby aktywować Usługę Abonent Simplus musi wpisać na swoim telefonie krótki 

kod: *136*11*53# i nacisnąć przycisk „zadzwoń” (z numeru, dla którego ma być 
aktywowana Usługa); 

ii) za Aktywację Usługi zostanie pobrana opłata 3 zł z VAT;  
b. w przypadku Abonentów Simplus, którzy w dniu dokonywania Aktywacji posiadają 

staż w Simplusie co najmniej 6 miesięcy:  
i) aby aktywować Usługę Abonent Simplus musi wpisać na swoim telefonie krótki 

kod: *136*11*54# i nacisnąć przycisk „zadzwoń” (z numeru dla którego ma być 
aktywowana Usługa); 

ii) za Aktywację Usługi nie jest pobierana opłata;  

                                                 
1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 20908, kapitał zakładowy 2.050.000.000 zł (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-
727, REGON 011307968. 
2 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów 
Simplus/Sami Swoi. 
3 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników 
4 z wyłączeniem połączeń na numery: Premium Rate i numerów specjalnych w sieci Plus, w szczególności Numer 
Ulgowy, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych, numerów specjalnych, połączeń w 
roamingu, połączeń z siecią Internet +48 601 100 321, połączeń WAP +48 601 100 234 oraz połączeń na numery 
Sami Swoi. 



c. Aktywacja Usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez 
Polkomtel krótkiego kodu, w którym mowa w lit. a) lub b) powyżej; 

d. Abonent Simplus zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS o Aktywacji 
Usługi na jego koncie; 

e. momentem Aktywacji Usługi jest dzień i godzina, kiedy Polkomtel wysłał do Abonenta 
Simplus zwrotną wiadomość SMS potwierdzającą Aktywację Usługi na jego koncie. 
Moment wysłania wiadomości SMS z dokładnością co do minuty wysyłki można 
sprawdzić w szczegółach wiadomości SMS potwierdzających Aktywację Usługi; 

f. Usługa aktywowana jest na 720 godzin („Okres Wa żności Usługi ”). Po upływie 
Okresu Ważności Usługi jest ona automatycznie dezaktywowana. W celu dalszego 
korzystania z Usługi należy dokonać ponownej Aktywacji Usługi według zasad 
określonych w lit. a) lub b) powyżej,  

g. Abonent Simplus w każdej chwili może bezpłatnie sprawdzić dzień, w którym upływa 
Okres Ważności Usługi wpisując na klawiaturze swojego telefonu krótki kod *136#, a 
następnie naciskając przycisk „zadzwoń”. 

 
7. W celu korzystania z Usługi, Abonent Simplus musi posiadać dodatnią wartość swojego 

konta i znajdować się w okresie ważności dla usług wychodzących. 
 
Informacje dodatkowe: 
 
1. Polkomtel zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania korzystania z Usługi 

w sytuacji gdy, Abonent Simplus swoim postępowaniem, również w sposób nieświadomy, 
wpływa na pogorszenie jakości świadczonych przez Polkomtel usług lub zagraża 
stabilności systemów teleinformatycznych, w szczególności gdy wykonywanie połączeń 
głosowych, ogranicza możliwość komunikacji z numerami alarmowymi (m.in.: 112, 997, 
998, 999). 

2. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z błędnej 
Aktywacji Usługi przez Abonenta Simplus. 

 
Informacje ko ńcowe: 
 
1. Polkomtel zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub zakończenia Promocji bez 

konieczności podawania przyczyn. Zakończenie Promocji nie wpływa na Okres Ważności 
Usługi, wiąże się jedynie z brakiem możliwości jej ponownej Aktywacji. Informacja o 
zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez Polkomtel do 
wiadomości na stronie internetowej www.simplus.pl. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postępowania 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla 
Abonentów Simplus/Sami Swoi lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 
przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników. 

3. Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.simplus.pl oraz w 
siedzibie Polkomtel. 

 
 


