
  OPIS   SPECJALNEGO   PLANU   CENOWEGO   BEZ   LIMITU   

1. Specjalny plan ceowy Bez Limitu oferowany jest KLIENTOWI przez POLKOMTEL. 
2. Stawki i op aty za us ugi telekomunikacyjne wskazane w pkt.3   
3. Klient uprawniony jest do wyboru specjalnego planu cenowego Bez Limitu zgodnie z poni sza specyfikacj  

  Specjalny plan cenowy  
Bez  

LIMITU 15  

Bez  

LIMITU 20  

Bez  

LIMITU 30  

Bez  

LIMITU 40  

Bez  

LIMITU 50  

Bez  

LIMITU 100  

Abonament za jeden okres 
rozliczeniowy  15 z   20 z   30 z   40 z   50 z   100 z   

Pakiet internetowy Non Stop 
[1]  2 GB  4 GB  6 GB  10 GB  20 GB  30 GB  

Op ata miesi czna za Pakiet 
internetowy Non Stop 6 0 z        0 z  0 z  0 z  0 z   0 z  

Stawka za 1 minut  
po czenia do wszystkich 
krajowych sieci komórkowych 
* 

0 z        0 z  0 z  0 z  0 z   0 z  

Stawka za 1 minut  
po czenia do wszystkich 
krajowych sieci stacjonarnych 
* 

0 z        0 z  0 z  0 z  0 z   0 z  

Stawka za wysy  1 krajowej 
wiadomo ci SMS/MMS* do 
wszystkich krajowych sieci 
komórkowych 

0 z        0 z  0 z  0 z  0 z   0 z  

Op ata za zmian  dotychczas 
wykorzystywanej taryfy/planu 
cenowego na specjalny plan 
cenowy Bez Limitu – za ka  
zmian  

1,00 z      1,00 z   1,00 z  1,00z  1,00 z  1,00 z  

Op ata za 1 minut  po czenia 
krajowego w ramach us ugi „ 
System Plus” 7 

wliczona 
Abonament 

      wliczona 
Abonament 

      wliczona 
Abonament 

       
wliczona 

Abonament 
      wliczona 
Abonament 

      wliczona 
Abonament 

Op ata miesi czna za ka dego 
ytkownika w us udze „ 

System Plus” 3 
1,00 z      1,00 z   1,00 z  1,00z  1,00 z  1,00 z  

Op ata za zmian  w us udze „ 
System Plus” 8 1,00 z      1,00 z   1,00 z  1,00z  1,00 z  1,00 z  

Op ata mies czna za ka dego 
ytkownika w us udze 

Rycza towy System Plus (nazwa 
us ugi zgodnie z cennikiem 
Polkomtel) 9 

0,00 z  

 

     0,00 z  

 

0,00 z  

 

0,00 z  

 

0,00 z  

 

0,00 z  

 
4.Op aty za po czenia w specjalnym planie cenowym Bez Limitu naliczane s  za ka  rozpocz  1 sekund . 
5.Op ata za przesy ane dane z APN: www.plusgsm.pl i Internet10 wynosi 0,10 z  za ka de 100 KB. 
6. Op ata za przesy ane dane z APN: <nazwa>.plusnet.pl10 wynosi 0,10 z  za ka de 100 KB. 
7. Po czenia mi dzynarodowe liczone s  wed ug tabeli po cze  mi dzynarodowych dla taryfy Perfekt. 
8. Inne us ugi dost pne w sieci Plus, o ile w Umowie nie wskazano inaczej, podlegaj  op atom wed ug „Cennika 
9. Abonament naliczany jest miesi cznie i p atny z góry. 

  10. Dla umów o wiadczenie us ug zawartych przez KLIENTA z POLKOMTEL w Planie Cenowym 2 w   
          zwi zku z przeniesieniem przez KLIENTA dotychczas wykorzystywanych przez KLIENTA numerów  
         MSISDN do sieci Plus, KLIENT otrzyma do wykorzystania w ka dym z trzech pierwszych okresów   

    rozliczeniowych, licz c od dnia zawarcia danej umowy o wiadczenie us ug, dodatkowy Pakiet Non Stop, o  
   wielko ci wskazanej w pkt 3 powy ej, odpowiednio dla danej taryfy. 



                                                             
*- Z wy czeniem wiadomo ci na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery      
     specjalne oraz w roamingu. 

6 W ramach specjalnego planu cenowego Bez Limitu KLIENT otrzyma mo liwo  aktywowania jednego z pakietów 
internetowych: Pakiet internetowy 2GB Non Stop albo Pakiet internetowy 4 GB Non Stop albo Pakiet internetowy 6 
GB Non Stop albo Pakiet internetowy 10 GB Non Stop albo Pakiet internetowy 20 GB Non Stop albo Pakiet 
internetowy 30 GB Non Stop do wykorzystania na przesy anie i odbieranie krajowych danych, wg wyboru KLIETA, 
przy czym dla jednej karty SIM KLIENT mo e aktywowa  tylko jeden wybrany Pakiet internetowy Non Stop. W 
ramach Pakietu internetowego 2GB/4GB/6 GB/10 GB/20 GB / 30 GB Non Stop KLIENT otrzymuje dost p w ramach 
zasi gu sieci Plus do nast puj cych krajowych us ug: dost pu do Internetu poprzez po czenia z APN www.plusgsm.pl, 
Internet lub wap.plus.pl oraz prywatne APN, w ramach których mo e wysy  lub odbiera  dane w technologii LTE, 
HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS („Us ugi”), z zastrze eniem, e korzystanie z us ugi dost pu do Internetu, 
po cze  z prywatnymi APN oraz z APN: wap za pomoc  pakietowej transmisji danych LTE, HSPA+, HSPA, 
3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach roamingu mi dzynarodowego nie jest rozliczane w ramach op aty za Pakiet 
internetowy 2GB/ 4GB/6 GB /10 GB/20 GB/ 30 GB Non Stop, ale zgodnie z warunkami cenowymi okre lonymi w 
aktualnie obowi zuj cym regulaminie promocji „Pakietowa transmisja danych w roamingu” oraz „Pakietowa transmisja 
danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej” w sieci Plus, a dost pno  technologii transmisji danych zale y od 
specyfikacji technicznej telefonu oraz zasi gu sieci operatora telefonii komórkowej) Pakiet internetowy 2GB/4GB/6 
GB/10 GB/20 GB / 30 GB Non Stop nie obejmuje transmisji danych w ramach us ug: MMS, „Naci nij i mów” oraz 
„Video streaming”, które rozliczane s  odpowiednio zgodnie z „Cennikiem taryf Perfekt”. Dla zapewnienia 
powszechnej dost pno ci oraz wysokiej jako ci dzia ania sieci, Polkomtel zastrzega sobie mo liwo  zmiany 
parametrów technicznych transmisji danych w ramach Pakietu internetowego 2GB/4GB/6 GB/10 GB/20 GB / 30 GB 
Non Stop po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym odpowiednio 2GB, albo 4 GB, albo 6 GB, albo 10 GB 
albo 20 GB albo 30 GB wys anych i odebranych danych. Istnieje mo liwo  przywrócenia pe nych parametrów 
technicznych poprzez w czenie jednego z p atnych pakietów Plus Internet extra zgodnie z obowi zuj  promocj  
„Plus Internet extra” dost pn  na stronach www.phis.nl. Aktywacja Pakietu internetowego 2GB/4GB/6 GB/10 GB/20 
GB / 30 GB Non Stop nast pi pierwszego dnia po aktywacji karty SIM w specjalnym planie cenowym Bez Limitu i 

dzie on dost pny przez ca y okres wiadczenia us ug w okresie obowi zywania Umowy. W danym okresie 
rozliczeniowym dla jednej karty SIM KLIENT mo e mie  aktywny tylko jeden Pakiet internetowy 2GB/4GB/6 GB/10 
GB/20 GB / 30 GB Non Stop. Istnieje mo liwo  zamiany Pakietu internetowego 2GB/4GB/6 GB/10 GB/20 GB / 30 
GB Non Stop na inny zgodnie z aktualnie obowi zuj cym cennikiem. Pobrane i wys ane dane w ramach Pakietu 
internetowego 2GB/4GB/6 GB/10 GB/20 GB / 30 GB Non Stop naliczane s  oddzielnie (w ramach jednej sesji w 
rozliczeniu dziennym). Pobrane i wysiane dane w ramach Pakietu internetowego 2GB/4GB/6 GB/10 GB/20 GB / 30 
GB Non Stop liczone s  co 10 kB. Pakiet 2GB/4GB/6 GB/10 GB/20 GB / 30 GB Non Stop mo e by  wykorzystany w 
okresie rozliczeniowym, w którym zostaje przydzielony, co oznacza, e niewykorzystane dane z Pakietu internetowego 
2GB/4GB/6 GB/10 GB/20 GB / 30 GB Non Stop w danym okresie rozliczeniowym nie przechodz  na nast pny okres 
rozliczeniowy i nie s  zwracane KLIENTOWI w jakiejkolwiek formie. Jakakolwiek zmiana specjalnego planu 
cenowego Bez Limitu jest traktowana jako rezygnacja z korzystania z Pakietu internetowego 2GB/4GB/6 GB/10 
GB/20 GB / 30 GB Non Stop. Transfer numeru telefonicznego na inne konto KLIENTA oraz przeniesienie na inny 
podmiot praw i obowi zków wynikaj cych z umowy o wiadczenie us ug powoduje utrat  niewykorzystanego limitu 
danych z Pakietu internetowego 2GB/4GB/6 GB/10 GB/20 GB / 30 GB Non Stop z danego okresu rozliczeniowego. 
Polkomtel zastrzega w ramach us ugi Pakiet internetowy 2GB/4GB/6 GB/10 GB/20 GB / 30 GB Non Stop, i  nie 
ponosi odpowiedzialno ci za utrat  danych/informacji spowodowan  awari  systemu lub z innych przyczyn 
niezale nych od Polkomtel. Polkomtel zastrzega, i  nie ponosi odpowiedzialno ci za tre  i zawarto  przesy anych 
danych/informacji przez KLIENTA w ramach Pakietu internetowego 2GB/4GB/6 GB/10 GB/20 GB / 30 GB Non Stop. 
Polkomtel zastrzega w ramach us ugi Pakiet internetowy 2GB/4GB/6 GB/10 GB/20 GB / 30 GB Non Stop, i  nie 
ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynik e z opó nie , zakresu i nie cis ci przes anych danych w ramach 
pakietowej transmisji danych. W ramach us ugi Pakiet internetowy 2GB/4GB/6 GB/10 GB/20 GB / 30 GB Non Stop, 
pr dko  przesy ania danych uzale niona jest od specyfikacji technicznej telefonu lub modemu, zasi gu sieci operatora 
telefonii komórkowej, obci enia stacji nadawczej, si y odbieranego sygna u oraz warunków atmosferycznych. 
 
*   Z wy czeniem wiadomo ci na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne  
     oraz w  roamingu. 
 
7   System Plus jest us ug  umo liwiaj  realizowanie po cze  z w czonymi do grupy System Plus kartami SIM,   
     nale cymi do Klienta  lub numerami stacjonarnymi z aktywna us uga Prefiks 1069 wed ug specjalnej stawki   
     w ciwej dla wybranej taryfy/planu cenowego. Us uga   
 8  System Plus obejmuje co najmniej pi  kart SIM Klienta w ramach jednego konta w sieci Plus. 
 9  Op ata dotyczy jednorazowego dokonania zmian na li cie numerów nale cych do grupy bez wzgl du na liczb     
    wykonanych operacji. 
    Us uga Rycza towy System Plus jest us ug , dzi ki której KLIENT za dodatkow  op at  otrzymuje mo liwo   
    wykonania bez limitu krajowych po cze  z w czonymi do grupy System Plus kartami SIM w ramach Umowy. 
10  Podana stawka dotyczy przesy anych danych za ka de 100 KB. Naliczanie odbywa si  za ka de rozpocz te 10 KB. 

 

 


