
 

 

Regulamin promocji „DARMOWY DOSTĘP DO LTE W PLUSIE NA KARTĘ” („Regulamin”) 

(wersja obowiązująca od dn. 04.04.2013 r.) 

 

 

Opis promocji: 

 

1. Promocja "Darmowy dostęp do LTE w Plusie na Kartę” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel 
Sp. z o.o.

1
 („Polkomtel”) i obejmuje Abonentów Simplus

2
 korzystających z taryfy Plus na Kartę Więcej Do 

Wszystkich, Plus na Kartę Więcej w Plusie i Plus na Kartę Więcej Internetu i SMS-ów
3
 (zwanych dalej 

łącznie „Abonentami”). 
2. Czas trwania Promocji: od 04.04.2013 r. do odwołania („Okres Promocyjny”). 

3. W ramach Promocji Abonenci będą mieli możliwość korzystania z transmisji danych w technologii LTE, na 
zasadach określonych poniżej („Usługa LTE”). 

4. Z Promocji mogą skorzystać  Abonenci, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 

a. znajdują się w okresie ważności dla usług wychodzących. 

b. zakupią i aktywują zestaw startowy z taryfą Plus na Kartę Więcej Internetu i SMS-ów, oznaczony 
jako starter umożliwiający darmowy dostęp do LTE

4
  lub wymienią dotychczasową  kartę SIM na 

kartę USIM LTE obsługującą technologię LTE
5
. 

5. W ramach Usługi LTE Abonent może wysyłać i odbierać dane w technologii LTE w ramach usługi dostępu 
do Internetu poprzez połączenia z APN: internet oraz plus. Możliwość korzystania z wysyłania i odbierania 
danych w technologii LTE nie jest dostępna w ramach roamingu międzynarodowego. W ramach Usługi LTE 
Abonent ma możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS. Nie jest możliwe 
wykonywanie/odbieranie połączeń głosowych w technologii LTE. 

6. Korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w technologii LTE jest możliwe tylko przy pomocy 
karty USIM LTE, urządzenia telekomunikacyjnego obsługującego transmisję danych w technologii LTE 
oraz w zasięgu technologii LTE. Polkomtel informuje, że możliwość obsługi transmisji danych w technologii 
LTE przez dane urządzenie telekomunikacyjne jest uzależniona od udostępnienia takiej możliwości przez 
producenta danego urządzenia telekomunikacyjnego i może zmieniać się wraz ze zmianą oprogramowania 
danego urządzenia. 

7. Pobieranie treści z portalu m.plus.pl  w ramach Usługi LTE nie jest możliwe. W przypadku wysłania przez 

Abonenta SMS Premium w celu pobrania treści z portalu m.plus.pl i otrzymania  wiadomości WAP PUSH z 

linkiem do treści zamówionych na m.plus.pl konieczne jest otwarcie linku  w technologii  HSPA+, HSPA, 

3G(UMTS), EDGE, GPRS. 

8. W ramach Promocji opłata za aktywację Usługi LTE wynosi 0 zł.  

9. Transmisja danych w ramach Usługi LTE jest płatna. Opłaty za transmisję danych pobierane są zgodnie z 

Cennikiem taryfy lub promocji na transmisje danych,  z  której korzysta Abonent. Pobrane i wysłane dane w 

ramach Usługi LTE naliczane są oddzielnie. 

10. Wysyłanie SMS i MMS w ramach Usługi LTE jest płatne. Opłaty za SMS i MMS wysłane w ramach usługi 

LTE są naliczane zgodnie z Cennikiem taryfy, z  której korzysta Abonent.  

11. Korzystanie z usługi Videostreaming w ramach promocji "Transmisja Video Streaming"
6
  w technologii LTE 

jest płatne. Transmisja w ramach usługi Videostreaming rozliczana jest wg stawki za transmisje danych 

zgodnie z Cennikiem taryfy lub promocji na transmisję danych, z  której korzysta Abonent. Stawki za 

korzystanie z usługi Videostreaming określone w pkt. 4 regulaminu promocji "Transmisja Video Streaming" 

nie są pobierane w przypadku korzystania z tej usługi w technologii LTE. 

                                                           
1
 z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 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, 

kapitał zakładowy 3 510 300 000PLN, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968. 
2
 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi. 

3
 Nazwę posiadanej taryfy Abonent może sprawdzić wybierając na klawiaturze swojego telefonu bezpłatny kod: *147# i wciskając klawisz 

połączenia. 
4 
W ramach promocji Abonentowi, z chwilą włączenia się do sieci, na karcie SIM zakupionej w ramach oznaczonego zestawu startowego, zostanie 

umożliwiony dostęp do transmisji danych w technologii LTE. 
5
 Opłata za wymianę karty SIM na kartę USIM LTE jest pobierana zgodnie z cennikiem taryfy, z której korzysta Abonent. Usługa LTE w przypadku 

wymiany karty zostanie aktywowana na koncie Abonenta w terminie do 168 godzin od momentu wymiany karty SIM na USIM LTE. O aktywacji 

Usługi LTE Abonent  zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 
6
 regulamin promocji „Transmisja Video Streaming” dostępny na www.plus.pl 



 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

12. Polkomtel zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość przesyłanych danych/informacji 

przez Abonentów w ramach Usługi LTE. 

13. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie podana przez Polkomtel do wiadomości na stronie internetowej 

www.plus.pl. 

14. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o. o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi. Regulamin oraz 

Cennik Taryfy, z której korzysta Abonent dostępny jest na witrynach internetowych pod adresem 

www.plus.pl oraz w siedzibie Polkomtel. 

 

 


