
  

 

 

 

Regulamin Konkursu „JA + bezpłatny starter Na Kartę” („Regulamin”) 

 

 

Opis Konkursu: 

 

1. Konkurs „JA + bezpłatny starter Na Kartę” („Konkurs”) jest organizowany przez Polkomtel Sp. z o.o.1 („Polkomtel”) i skierowany jest do 
osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Klient”), które chcą 
otrzymać bezpłatnie Starter z taryfą Plus na Kartę bez limitu o wartości 5 zł („Starter”). Klient może wykorzystać kwotę znajdującą się na 
bezpłatnym Starterze zgodnie z postanowieniami regulaminu „Pakiet Kwotowy na starterach taryfą Plus na Kartę bez limitu”. W ramach 
Konkursu Klient nie ponosi opłaty za Starter oraz kosztów dostarczenia Startera. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić wyłącznie za 
pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.plus.pl. Dostarczenie startera może nastąpić tylko na terytorium Polski. 

2. Konkurs trwa od 08.06.2015 r. do 05.07.2015 r. lub do wyczerpania zapasów Starterów zgodnie z pkt 3 poniżej („Czas trwania Konkursu”). 
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest poprawne wypełnienie formularza konkursowego. W ramach Konkursu pierwsze sześć tysięcy 

Klientów, którzy poprawnie wypełnią formularz konkursowy otrzyma Starter. Maksymalna liczba Starterów, którą w ramach Konkursu można 
otrzymać pod jeden adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto i kod pocztowy) przez cały okres trwania Konkursu to 1 sztuka. 

4. Data ważności Startera podana jest na opakowaniu.  
5. Starter zostanie wysłany do Klienta w ciągu 14 dni od dnia przystąpienia do Konkursu. Data dostarczenia Startera uzależniona jest od czasu 

potrzebnego na jego doręczenie przez operatora pocztowego - Poczta Polska. 
 

Dane osobowe: 
6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3 („Administrator”). 

7. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu wydania Startera, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dla celów archiwizacji. 

8. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Wszelką korespondencję należy kierować pod adres 

Administratora z dopiskiem „dane osobowe”. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Konkursu. 

 
Informacje dodatkowe: 

 
10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

Polkomtel Sp. z o. o. - Na Kartę oraz Cennik taryfy Plus na Kartę bez limitu, w zależności od tego z jakiej taryfy będzie korzystał Użytkownik. 

Regulamin oraz Cennik taryfy dostępne są na witrynach internetowych pod adresem www.plus.pl oraz w siedzibie Polkomtel. 

11. Polkomtel zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu przed upływem Czasu trwania Konkursu. Zakończenie Konkursu nie będzie mieć 

wpływu na wydanie Starterów dla na podstawie przystąpień do Konkursu zgłoszonych do chwili ogłoszenia informacji o zakończeniu 

Konkursu. Informacja o zakończeniu Konkursu zostanie podana na stronie internetowej www.plus.pl. 

 

                                                        
1 POLKOMTEL sp. z o.o. 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 3 510 300 000 PLN, NIP: 527-10-37-727, 
Regon: 011307968, 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 

http://www.plus.pl/
http://www.plus.pl/
http://www.plus.pl/

