
  

Specjalny plan cenowy 

Bez 

Limitu 

5 

Bez 

Limitu 

10 

Bez 

Limitu 

15 

Bez 

Limitu 

20 

Bez 

Limitu 

30 

Bez 

Limitu 

40 

Bez 

Limitu 

50 

Bez 

Limitu 100 

Abonament za jeden okres rozliczeniowy  5 zł 10 zł 15 zł 20 zł 30 zł 40 zł 50 zł 100 zł 

Pakiet internetowy Non Stop [1] 1 GB 5 GB 15 GB 20 GB 30 GB 40 GB 70 GB 150 GB 

Opłata miesięczna za Pakiet internetowy Non Stop 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0zł 0 zł 0 zł 0 zł 

Stawka za1 minutę połączenia do wszystkich 

krajowych sieci komórkowych* 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

Stawka za 1 minutę połączenia do wszystkich 

krajowych sieci stacjonarnych* 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

Stawka za wysyłkę 1 krajowej wiadomości 

SMS/MMS* do wszystkich krajowych sieci 

komórkowych 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

Opłata za zmianę dotychczas wykorzystywanej 

taryfy/planu cenowego na specjalny plan cenowy Bez 

Limitu – za każdą zmianę  
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

Opłata za 1 minutę połączenia krajowego  w ramach 

usługi „System Plus” [2]  0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Opłata miesięczna za każdego użytkownika w usłudze 

„System Plus”3 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

Opłata za zmianę w usłudze „System Plus”[3] 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

Opłata miesięczna za każdego użytkownika w usłudze 

Ryczałtowy System Plus[4] 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Pakiet minut UE (opis Pakietu zgodnie z pkt 10 

poniżej ) Nie dotyczy 100 200   

Opłata za Pakiet minut UE  Nie dotyczy 0 zł  0 zł    

* Z wyłączeniem wiadomości na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne 

oraz w roamingu. 

  

 

 

 

 

 

                                                             
 

 

 

 



Lider BIS 

  

Specjalny Plan Cenowy  Lider Bis 2 Lider Bis 6  

Abonament – za 1 okres rozliczeniowy  10,00 zł  0,10 zł  

Liczba „darmowych minut” wliczonych w Abonament do wszystkich krajowych sieci 

stacjonarnych i komórkowych  10 minut 10 minut 

Liczba darmowych minut wliczonych w Abonament do wszystkich numerów w sieci Plus  250 minut  250 minut  

Stawka za 1  minutę połączenia krajowego do sieci Plus  0,25 zł  0,25 zł  

Stawka za 1 minutę połączenia krajowego do wszystkich  krajowych  operatorów 

komórkowych 0,25 zł  0,25 zł  

Stawka 1 za minutę połączenia do wszystkich  krajowych sieci stacjonarnych[5] 0,10 zł  0,10 zł  

Opłata za 1 minutę połączenia krajowego  w ramach usługi „System Plus” [6]  wliczona  Abonament wliczona 

w  Abonament 

Opłata za wysłanie 1 wiadomości SMS do sieci Plus ( z wyłączeniem SMS Premium) 0,05 zł  0,05 zł  

Opłata miesięczna za każdego użytkownika w usłudze „System Plus”3 1 zł  1 zł  

Opłata za zmianę w usłudze „System Plus”[7] 1 zł  1 zł  

Opłata miesięczna za każdego użytkownika w usłudze Ryczałtowy System Plus (nazwa 

usługi zgodnie z cennikiem Polkomtel Ryczałtowy System Plus)[8] 0,00 zł  0,00 zł  

Opłata za wysłanie 1 wiadomości SMS do krajowych  operatorów komórkowych , z 

wyłączeniem sieci Plus Premium) 0,10 zł  0,10 zł  

Opłata za 10 KB GPRS 0,01 zł  0,01 zł  

Opłata aktywacyjna za 1 kartę SIM- za każdą kartę SIM  1,00 zł  1,00 zł  

Stawka za wysłanie 1 wiadomość SMS międzynarodowej (z wyłączeniem SMS Premium)  0,50 zł  0,50 zł  

Stawka za wysłanie 1 krajowej wiadomość MMS ( z wyłączeniem MMS Premium) 0,26 zł  0,26 zł  

Opłata za zmianę dotychczas wykorzystywanej taryfy/planu cenowego na Plan Cenowy 1 - 

za każdą zmianę. 1,00 zł  1,00 zł 

Opłata miesięczna za Pakiet internetowy 2,5 GB Non Stop[9] 2,50 zł  2,50 zł  

Opłata miesięczna za Pakiet internetowy 5 GB Non Stop5 5,00 zł  5,00 zł  

Opłata miesięczna za Pakiet internetowy 10 GB Non Stop5 10 zł  10 zł  

Opłata miesięczna za Pakiet internetowy 15 GB Non Stop5 15 zł  15 zł  

Opłatę za wymianę karty SIM w specjalnym planie cenowym Lider Bis – za 1 kartę SIM 1,00 zł  1,00 zł  

  

                                                             
 

 

 

 

 



  

Regulamin Promocji „Roamingowe pakiety danych w UE” 

(„Regulamin”) 

  

  

  Wielkość Pakietu /Cena  Plan Cenowy 2  

1 1 GB / 10,00 zł 
Bez Limitu 5/ Bez Limitu 10/  

Bez Limitu 15/ Bez Limitu 20   

2 1 GB/ 0 zł   Bez Limitu 30  

3 2 GB / 0 zł  Bez Limitu 40 

4 3 GB /0 zł  Bez Limitu 50 

5 5 GB / 0 zł  Bez Limitu 100 

  

  

  

  

 

 

 

[1] W ramach specjalnego planu cenowego Bez Limitu  KLIENT otrzyma możliwość aktywowania jednego z  pakietów internetowych: 

Pakiet internetowy 1 GB Non Stop  albo 5 GB Non Stop  albo Pakiet internetowy 15 GB Non Stop albo Pakiet internetowy20 GB Non Stop 

albo Pakiet internetowy 30 GB Non Stop albo Pakiet internetowy 40 GB Non Stop albo Pakiet internetowy 70 GB Non Stop albo Pakiet 

internetowy 150 GB Non Stop do wykorzystania na przesyłanie i odbieranie krajowych danych, (dalej „Pakiet internetowy  Non Stop”) przy 

czym dla jednej karty SIM KLIENT może aktywować tylko jeden wybrany Pakiet internetowy Non Stop. W ramach Pakietu internetowego 

Non Stop KLIENT otrzymuje dostęp w ramach zasięgu sieci Plus do następujących krajowych usług: dostępu do Internetu poprzez  połączenia 

z APN www.plusgsm.pl, Internet lub wap.plus.pl oraz prywatne APN, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii LTE, 

HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS („Usługi”), z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi 

APN oraz z APN: wap za pomocą pakietowej transmisji danych LTE, HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach roamingu 

międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty za Pakiet internetowy Non Stop, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w 

aktualnie obowiązującym regulaminie promocji „Pakietowa transmisja danych w roamingu” oraz „Pakietowa transmisja danych w roa mingu 

w krajach Unii Europejskiej” w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej telefonu oraz zasięgu 

sieci operatora telefonii komórkowej) Pakiet internetowy  Non Stop nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, „Naciśnij i mów” 

oraz „Video streaming”, które rozliczane są odpowiednio zgodnie z „Cennikiem taryf Nowy Biznes Plus”. Po przekroczeniu w jednym okresie 

rozliczeniowym podstawowego limitu transmisji danych w ramach Pakietu internetowego Non Stop prędkość transmisji danych zosta nie 

obniżona do prędkości maksymalnej 32 kb/s.. Istnieje możliwość przywrócenia pełnych parametrów technicznych poprzez włączenie jednego 

z płatnych pakietów Plus Internet extra zgodnie z obowiązującą promocją „Plus Internet extra” dostępną na stronach www.plus.pl. Aktywacja 

Pakietu internetowego Non Stop nastąpi pierwszego dnia po aktywacji karty SIM w specjalnym planie cenowym Bez Limitu i będzie on 

dostępny przez cały okres świadczenia usług w okresie obowiązywania Umowy. W danym okresie rozliczeniowym dla jednej karty SIM 

KLIENT może mieć aktywny tylko jeden Pakiet internetowy Istnieje możliwość zamiany Pakietu internetowego Non Stop na inny zgodnie z 

aktualnie obowiązującym cennikiem. Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu internetowego Non Stop naliczane są oddzielnie (w ramach 

jednej sesji w rozliczeniu dziennym). Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu internetowego Non Stop liczone są co 10 kB. Pakiet 

internatowy Non Stop może być wykorzystany w okresie rozliczeniowym, w którym zostaje przydzielony, co oznacza, że niewykorzystane 

dane z Pakietu internetowego  Non Stop w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy i nie są zwracane 

KLIENTOWI w jakiejkolwiek formie. Jakakolwiek zmiana specjalnego planu cenowego Bez Limitu jest traktowana jako rezygnacja z 

korzystania z Pakietu internetowego Non Stop. Transfer numeru telefonicznego na inne konto KLIENTA oraz przeniesienie na inny podmiot 

praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług powoduje utratę niewykorzystanego limitu danych z Pakietu 

internetowego  Non Stop z danego okresu rozliczeniowego. Polkomtel zastrzega w ramach usługi Pakiet internetowy Non Stop, iż nie ponosi 

odpowiedzialności za utratę danych/informacji spowodowaną awarią systemu lub z innych przyczyn niezależnych od Polkomtel. Polkomtel 

zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość przesyłanych danych/informacji przez KLIENTA w ramach Pakietu 

internetowego Non Stop. Polkomtel zastrzega w ramach usługi Pakiet internetowy Non Stop, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

wynikłe z opóźnień, zakresu i nieścisłości przesłanych danych w ramach pakietowej transmisji danych. W ramach usługi Pakiet internetowy 

Non Stop, prędkość przesyłania danych uzależniona jest od specyfikacji technicznej telefonu lub modemu, zasięgu sieci operatora telefonii 

komórkowej, obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz warunków atmosferycznych. 

http://www.plus.pl/


[2] System Plus jest usługą umożliwiającą realizowanie połączeń z włączonymi do grupy System Plus kartami SIM, należącymi do Klienta 

lub numerami stacjonarnymi z aktywna usługa Prefiks 1069 według specjalnej stawki właściwej dla wybranej taryfy/planu cenowego. Usługa 

System Plus obejmuje co najmniej pięć kart SIM Klienta w ramach jednego konta w sieci Plus. 

[3] Opłata dotyczy jednorazowego dokonania zmian na liście numerów należących do grupy bez względu na liczbę wykonanych operacji. 

[4] Usługa Ryczałtowy System Plus jest usługą,  dzięki której KLIENT za dodatkową opłatą otrzymuje możliwość wykonania bez limitu 

krajowych połączeń z włączonymi do grupy System Plus kartami SIM w ramach Umowy.   

[5] Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne. 

[6] System Plus jest usługą umożliwiającą realizowanie połączeń z włączonymi do grupy System Plus kartami SIM, należącymi do Klienta 

lub numerami stacjonarnymi z aktywna usługa Prefiks 1069 według specjalnej stawki właściwej dla wybranej taryfy/planu cenowego. Usługa 

System Plus obejmuje co najmniej pięć kart SIM Klienta w ramach jednego konta w sieci Plus. 

[7] Opłata dotyczy jednorazowego dokonania zmian na liście numerów należących do grupy bez względu na liczbę wykonanych operacji. 

[8] Ryczałtowy System Plus jest usługą,  dzięki której KLIENT za dodatkową opłatą otrzymuje możliwość wykonania bez limitu krajowych 

połączeń z włączonymi do grupy System Plus kartami SIM w ramach Umowy.   

[9] W ramach specjalnego planu cenowego Lider Bis KLIENT otrzyma możliwość aktywowania jednego z  pakietów internetowych: Pakiet 

internetowy 2,5 GB  Non Stop albo Pakiet internetowy 5 GB Non Stop albo Pakiet internetowy 10 GB Non Stop albo Pakiet internetowy 

15 GB Non Stop do wykorzystania na przesyłanie i odbieranie krajowych danych, wg wyboru KLIENTA (dalej „ Pakiet internetowy Non 

Stop”, przy czym dla jednej karty SIM KLIENT może aktywować tylko jeden wybrany Pakiet internetowy Non Stop. W ramach Pakietu 

internetowego Non Stop KLIENT otrzymuje dostęp w ramach zasięgu sieci Plus do następujących krajowych usług: dostępu do Inter netu 

poprzez połączenia z APN www.plusgsm.pl, Internet lub wap.plus.pl oraz prywatne APN, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane 

w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS („Usługi”), z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń 

z prywatnymi APN oraz z APN: wap za pomocą pakietowej transmisji danych HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach roamingu 

międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty za Pakiet internetowy Non Stop, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w 

aktualnie obowiązującym regulaminie promocji „Pakietowa transmisja danych w roamingu” oraz „Pakietowa transmisja danych w roamingu 

w krajach Unii Europejskiej” w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej telefonu oraz zasięgu 

sieci operatora telefonii komórkowej) Pakiet internetowy Non Stop nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, „Naciśnij i mów” 

oraz „Video streaming”, które rozliczane są zgodnie z „Cennikiem taryf Plus Lider” dla taryfy Plus Lider 50. Po przekroczeniu  w jednym 

okresie rozliczeniowym podstawowego limitu transmisji danych w ramach Pakietu internetowego 2,5 GB / 5 GB/10 GB/15 GB Non Stop 

prędkość transmisji danych zostanie obniżona do prędkości maksymalnej 32 kb/s. Istnieje możliwość przywrócenia pełnych parametrów 

technicznych poprzez włączenie jednego z płatnych pakietów Plus Internet extra zgodnie z obowiązującą promocją „Plus Internet extra” 

dostępną na stronach www.plus.pl. Aktywacja Pakietu internetowego Non Stop nastąpi pierwszego dnia po aktywacji karty SIM w specjalnym 

planie cenowym Lider Bis i będzie on dostępny przez cały okres świadczenia usług w okresie obowiązywania Umowy. W danym okresie 

rozliczeniowym dla jednej karty SIM KLIENT może mieć aktywny tylko jeden Pakiet internetowy Non Stop. Istnieje możliwość zamiany 

Pakietu internetowego Non Stop na inny zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu 

internetowego Non Stop naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym). Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu 

internetowego Non Stop liczone są co 10 kB. Pakiet internetowy Non Stop może być wykorzystany w okresie rozliczeniowym, w którym 

zostaje przydzielony, co oznacza, że niewykorzystane dane z Pakietu internetowego Non Stop w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzą 

na następny okres rozliczeniowy i nie są zwracane KLIENTOWI w jakiejkolwiek formie. Jakakolwiek zmiana specjalnego planu cenowego 

Lider Bis jest traktowana jako rezygnacja z korzystania z Pakietu internetowego  Non Stop. Transfer numeru telefonicznego na inne konto 

KLIENTA oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług powoduje utratę 

niewykorzystanego limitu danych z Pakietu internetowego Non Stop z danego okresu rozliczeniowego. Polkomtel zastrzega w ramach usługi 

Pakiet internetowy Non Stop, iż nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych/informacji spowodowaną awarią systemu lub z innych przyczyn 

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

KLIENTA w ramach Pakietu internetowego Non Stop. Polkomtel zastrzega w ramach usługi Pakiet internetowy  Non Stop, iż nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnień, zakresu i nieścisłości przesłanych danych w ramach pakietowej transmisji danych. W ramach 

usługi Pakiet internetowy Non Stop, prędkość przesyłania danych uzależniona jest od specyfikacji technicznej telefonu lub modemu, zasięgu 

sieci operatora telefonii komórkowej, obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz warunków atmosferycznych. 

 

http://www.plus.pl/

