
 

 

Regulamin Promocji „WYBRANY NUMER Z DOWOLNEJ SIECI” („Regulamin”) 

(wersja obowiązująca od dn. 04.04.2013 r.) 

 

Opis Promocji: 

 

1. Promocja „Wybrany numer z dowolnej sieci” („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. Promocja trwa w okresie od 04.04.2013 r. do odwołania („Okres Trwania Promocji”). 

3. W ramach Promocji  Abonent może ustawić na swoim koncie jeden numer
4
  w ramach dowolnej krajowej 

sieci komórkowej
5
 („Wybrany Numer”), na który może wykonywać połączenia głosowe w ramach opłat 

określonych w pkt. 4 poniżej. 
4. Opłaty pobierane w ramach Wybranego Numeru są następujące: 

 

Rodzaj opłaty Opłata (z VAT) 

Opłata za minutę krajowego połączenia głosowego na Wybrany Numer 0,10 zł 

Opłata za aktywację/odnowienie Wybranego Numeru na okres 720 godzin
6
 3 zł 

 
5. Połączenia w ramach Wybranego Numeru są rozliczane w czasie rzeczywistym z dokładnością do 

1 sekundy. 
6. Konto Abonenta zostaje obciążone opłatą za aktywację z chwilą aktywacji Wybranego Numeru. Opłata 

za odnowienie pobierana jest automatycznie, z chwilą odnowienia Wybranego Numeru, zgodnie z pkt. 
16 Regulaminu. 

7. Z Wybranego Numeru, o którym mowa powyżej mogą korzystać ci Abonenci, którzy spełnią łącznie 
następujące warunki: 

a. posiadają dodatnią wartość swojego konta, co najmniej równą opłacie za aktywację Wybranego 

Numeru, 

b. znajdują się w okresie ważności dla usług wychodzących, 

c. aktywują Wybrany Numer zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 8. 

8. Aby aktywować Wybrany Numer Abonent  musi wpisać w swoim telefonie Krótki Kod: 

*106*11*48numer telefonu wybranej osoby# (np. *106*11*48xxxxxxxxx#, gdzie x oznacza kolejne 

cyfry Wybranego Numeru) i wciśnięcie przycisku „zadzwoń” (z numeru, dla którego ma być aktywowany 

Wybrany Numer) lub poprzez stronę Plus Online pod adresem www.online.plus.pl  

9. Aktywacja Wybranego Numeru na koncie Abonenta następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu 
otrzymania przez Polkomtel zlecenia aktywacji. O aktywacji Wybranego Numeru Abonent zostanie 
powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 

10. Jednorazowo na swoim koncie Abonent może aktywować tylko jeden Wybrany Numer. Kolejny Wybrany 
Numer może być aktywowany po dezaktywacji poprzedniego zgodnie z pkt. 12 Regulaminu. 

11. Ustawienie Wybranego Numeru zgodnie z pkt 8 Regulaminu oznacza, że Abonent zapoznał się z treścią 
Regulaminu i że ją akceptuje. 

12. Wybrany Numer można dezaktywować bez ponoszenia dodatkowych opłat w dowolnym momencie. Aby 
dezaktywować Wybrany Numer Abonent musi wpisać w swoim telefonie kod dezaktywacyjny: 
*106*00*48numer telefonu wybranej osoby# i wcisnąć przycisk „zadzwoń” lub poprzez stronę Plus 

Online pod adresem www.online.plus.pl. 

                                                 
1
 Polkomtel Sp. z o.o. 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: 0000419430, kapitał 
zakładowy 3.510.300.000 zł, 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
 Jako Wybrany Numer nie można wybrać numerów specjalnych w sieci Plus, numerów Premium Rate, numerów dostępowych do Internetu 

(numery 123, 321, +48 601 100 123, +48 601 100 321), numerów w usłudze Kwotoreduktor Stacjonarny oraz WAP (numery 234, + 48 601 100 
234), połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych 
5
 W tym sieci Plus 

6 720 godzin odpowiada 30 dobom. 



 

 

13. Dezaktywacja Wybranego Numeru na koncie Abonenta następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin od 
momentu otrzymania przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji. O dezaktywacji Wybranego Numeru 
Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 

14. W przypadku dezaktywacji Wybranego Numeru połączenia głosowe rozliczane będą zgodnie 
z cennikiem taryfy, z której korzysta Abonent lub zgodnie z zasadami dla innych usług aktywnych na 
koncie Abonenta. 

15. Abonent może korzystać z Wybranego Numeru tylko w przypadku, gdy jego konto znajduje się w okresie 
ważności dla usług wychodzących, a konto ma dodatnią wartość. 

16. Okres ważności Wybranego Numeru wynosi 720 godzin
6
 następujących od momentu wysłania 

wiadomości SMS potwierdzającej aktywację Wybranego Numeru. Moment wysłania wiadomości SMS z 
dokładnością co do minuty wysyłki można sprawdzić w szczegółach wiadomości SMS potwierdzającej 
aktywację Wybranego Numeru. Po upływie okresu ważności Wybranego Numeru, Wybrany Numer 
zostanie automatycznie odnowiony. Za odnowienie Wybranego Numeru zostanie pobrana opłata na 
zasadach określonych w pkt. 4 i 6 Regulaminu. W przypadku braku na koncie Abonenta środków w 
wysokości wymaganej do pobrania opłaty, o której mowa w pkt. 4 Regulaminu, Wybrany Numer zostanie 
automatycznie dezaktywowany a Abonent zostanie o tym poinformowany za pomocą wiadomości SMS. 

17. Wybrany Numer nie może być wykorzystany w roamingu. 
18. Abonent ma możliwość sprawdzenia Wybranego Numeru oraz dnia, w którym upływa Okres Ważności 

Wybranego Numeru za pomocą Krótkiego Kodu: *106# i wciśnięcia przycisku „zadzwoń”.  
19. W przypadku gdy Abonent korzysta jednocześnie z innych promocji stosuje się następujące zasady 

rozliczenia: 
a. Jeżeli Abonent aktywował ten sam numer w ramach usługi „Wybrany numer w Plusie” 

i „Wybrany numer z dowolnej sieci” to połącznia będą rozliczane w ramach Usługi „Wybrany 

numer w Plusie”.  
b. Jeżeli Abonent korzysta z promocji „Promocja do doładowań w taryfie Plus na Kartę Więcej Do 

Wszystkich” lub „Promocja do doładowań w taryfie Plus na Kartę Więcej w Plusie” to połącznia 
będą rozliczane w ramach promocji  „Wybrany numer z dowolnej sieci”. 

 
 
 

Informacje końcowe: 
 

20. 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. Abonent ma możliwość dezaktywacji Promocji w każdym 

czasie, bez podania przyczyny, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 12 powyżej. 

21. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi. 

22. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.plus.pl oraz w siedzibie Polkomtel. 
 

 

 

 


