Regulamin Promocji „Karta SIM za 0 zł na start w NOWYM PLUSH dla przenoszących numer z innej
sieci” („Regulamin Promocji”)
(wersja obowiązująca od dn. 14.03.2017 r.)

1.

Promocja „Karta SIM za 0 zł na start w NOWYM PLUSH dla przenoszących numer z innej sieci” („Promocja”)
jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („POLKOMTEL”) i obejmuje osoby, które w czasie
obowiązywania Promocji skorzystają z możliwości przeniesienia przydzielonego numeru w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej z sieci innego dostawcy usług telekomunikacyjnych do sieci Plus, wybierając taryfę NOWY PLUSH i
staną się Abonentami Na Kartę2.

2.

Promocja obowiązuje od dnia 14.03.2017 r. do odwołania („Okres Trwania Promocji”).

3.

W ramach Promocji opłata za udostępnienie karty SIM przy przenoszeniu numeru do sieci Plus wynosi
0 zł.

4.

Na karcie udostępnionej Abonentowi znajduje się kwota w wysokości 1 zł 3.

5.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia
usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę o ile Regulamin Promocji nie stanowi inaczej
oraz Regulaminu przenoszenia przydzielonego numeru usług przedpłaconych przy zmianie dostawcy usług.

6.

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

7.

Skorzystanie z Promocji oznacza, że Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i ją akceptuje.

POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000419430, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, kapitał zakładowy 3 525 300 000 PLN, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602
(opłaty, jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą, z której korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl.
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę
31 zł można wykorzystać bezterminowo na wszystkie usługi dostępne dla Abonentów w okresie ważności konta dla usług wychodzących.
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