GG 36.6 PO DOŁADOWANIU – regulamin usługi promocyjnej („Regulamin”)
Opis Promocji:
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1. Promocja „GG 36.6 PO DOŁADOWANIU” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A.
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(„Polkomtel”) i obejmuje wszystkich UŜytkowników 36.6 („UŜytkownicy”).
2. Promocja obowiązuje od dnia 1 czerwca 2009 r. do odwołania („Okres Trwania Promocji”).
3. KaŜdy UŜytkownik znajdujący się w okresie waŜności konta dla usług i połączeń wychodzących, który
aktywuje Promocję oraz zasili swoje konto w okresie trwania Promocji zgodnie z zasadami
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określonymi w pkt. 4, otrzyma do kaŜdego zasilenia konta automatycznie i bez dodatkowych opłat
4
usługę GG 36.6 („Usługa”) na okres 168 godzin („Okres WaŜności Usługi”).
Aktywacja Promocji i zasady przyznawania Usługi:
4. Zasady przyznania Usługi UŜytkownikowi:
a. Usługa będzie przyznawana UŜytkownikowi, który w okresie trwania Promocji jednorazowo
aktywuje Promocję poprzez wybranie na klawiaturze swojego telefonu bezpłatnego kodu:
*136*11*61# i naciśnięcie przycisku „zadzwoń” („aktywacja Promocji”). O aktywacji Promocji
UŜytkownik zostanie powiadomiony za pomocą SMS-a.
b. UŜytkownik od momentu otrzymania SMS-a z informacją o aktywacji Promocji, zgodnie z lit. a, za
kaŜde kolejne zasilenie swojego konta kwotą co najmniej 30 PLN dokonane w Okresie Trwania
Promocji otrzyma automatycznie i bez dodatkowych opłat Usługę na Okres WaŜności Usługi. O
przyznaniu Usługi UŜytkownik zostanie powiadomiony za pomocą SMS-a. Przed aktywacją
Promocji UŜytkownik powinien upewnić się czy jego aparat telefoniczny obsługuje aplikację
Usługi. Lista aparatów telefonicznych, które obsługują Aplikację znajduje się na www.36i6.pl.
c. Po otrzymaniu SMS-a potwierdzającego przyznanie Usługi, w celu korzystania z Usługi,
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UŜytkownik powinien zainstalować na swoim telefonie aplikację Usługi („Aplikacja”) w jeden z
następujących sposobów:
i. wysłać bezpłatnego SMS-a o treści GG 36.6 na numer 8045 oraz kliknąć na otrzymany w
SMS-ie zwrotnym link lub
ii. wejść na www.36i6.pl, w odpowiednim polu określić numer telefonu, na którym chce korzystać
z Aplikacji oraz kliknąć na otrzymany w SMS-ie zwrotnym link.
W przypadku zmiany przez UŜytkownika modelu aparatu telefonicznego, wymagana będzie
ponowna instalacja Aplikacji.
d. O zakończeniu zbliŜającego się Okresu WaŜności Usługi, UŜytkownik zostanie powiadomiony za
pomocą SMS-a, w którym zostanie poproszony o potwierdzenie chęci przedłuŜenia subskrypcji
Usługi z zastrzeŜeniem lit. e)- f) poniŜej.
e. W przypadku, gdy po upływie Okresu WaŜności UŜytkownik dokona kolejnego zasilenia swojego
konta kwotą co najmniej 30 PLN, przedłuŜona subskrypcja Usługi zgodnie z lit. d) powyŜej
zostanie przyznana UŜytkownikowi automatycznie i bez dodatkowych opłat na kolejny Okres
WaŜności Usługi.
f. W przypadku, gdy po upływie Okresu WaŜności UŜytkownik nie dokona kolejnego zasilenia
swojego konta kwotą co najmniej 30 PLN, ale wyrazi chęć przedłuŜenia subskrypcji Usługi
zgodnie z lit. d) powyŜej, opłaty za korzystanie z Usługi będą naliczane zgodnie z Regulaminem
promocyjnej usługi GG Plus/ GG 36.6.
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5. Usługa waŜna jest przez okres 168 godzin od momentu kaŜdego zasilenia konta kwotą co najmniej
30 PLN.
6. UŜytkownik w kaŜdej chwili ma moŜliwość dezaktywacji Promocji poprzez wybranie na klawiaturze
swojego telefonu bezpłatnego kodu: *136*00*61# i naciśnięcie przycisku „zadzwoń”.
7. Promocja zostanie dezaktywowana w ciągu 24 godzin po zleceniu przez UŜytkownika dezaktywacji.
UŜytkownik zostanie poinformowany o dezaktywacji Promocji wiadomością SMS.
8. UŜytkownik, który dezaktywował Promocję ma moŜliwość ponownej aktywacji Promocji w sposób
określony w lit. a.
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POLKOMTEL S.A. 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 numerem KRS 0000020908, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, kapitał zakładowy 2.050.000.000 PLN
(w pełni wypłacony).
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W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla UŜytkowników 36.6.
3
Usługa nie jest przyznawana za zasilenia dokonane za punkty zgromadzone w Programie 5 Plus.
4
Okres WaŜności Usługi 168 godzin równy jest 7 dobom.
5
Wielkość Aplikacji to 124 kB.

9. Usługa działa poprawnie na aparatach telefonicznych wskazanych na www.36i6.pl, których
oprogramowanie wspiera platformę Java MIDP 2.0 oraz których domyślnym połączeniem jest APN
wap.plus.pl. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za próby instalowania przez UŜytkownika
Aplikacji na aparatach telefonicznych nie spełniających powyŜszych wymagań lub za próby instalacji
oprogramowania innego niŜ opisane powyŜej. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za
nieskuteczne próby pobrania Aplikacji wynikające z nieprawidłowej konfiguracji aparatu
telefonicznego lub nieprawidłowego jego funkcjonowania. W szczególności opłata za transmisję
danych GPRS będzie naliczona zgodnie z Cennikiem dla taryfy 36.6.
Zasady korzystania:
9. W celu skorzystania z Usługi UŜytkownik powinien:
a. Posiadać aktywną kartę SIM 36.6, znajdować się w okresie waŜności dla usług i połączeń
wychodzących oraz posiadać aktywną usługą transmisji danych GPRS,
b. Pobrać Aplikację na swój telefon komórkowy,
c. Posiadać konto Gadu-Gadu lub załoŜyć takie konto po zainstalowaniu Aplikacji na swoim
telefonie.
10. Dostęp do Usługi oznacza moŜliwość korzystania z wszystkich funkcjonalności dostępnych w jej
ramach.
11. Transmisja GPRS występująca przy pobieraniu Aplikacji na telefon komórkowy oraz generowana
poprzez Aplikację przy pomocy APN wap.plus.pl jest bezpłatna, jeśli UŜytkownik znajduje się w
zasięgu sieci Plus.
12. Opłata za transmisję GPRS występującą przy pobieraniu Aplikacji na telefon komórkowy oraz
generowaną poprzez Aplikację przy pomocy APN wap.plus.pl, jeśli UŜytkownik znajduje się poza
zasięgiem sieci Plus, naliczana jest zgodnie Cennikiem 36.6.
Informacje dodatkowe:
13. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za:
a. nieprawidłowe działanie Aplikacji z przyczyn leŜących poza siecią Polkomtel,
b. sposób korzystania z Usługi przez UŜytkowników,
c. jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub niemoŜności skorzystania
UŜytkownika z Usługi, w tym takŜe szkody i straty wyrządzone osobom trzecim,
d. treści wykorzystywane w Usłudze,
e. przerwy w działaniu infrastruktury technicznej umoŜliwiającej korzystanie z Usługi spowodowane
koniecznością konserwacji, naprawy lub innymi okolicznościami niezaleŜnymi od Polkomtel.
14. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez Polkomtel do
wiadomości na stronie internetowej www.36i6.pl.
15. Polkomtel zastrzega sobie prawo do wyłączenia Usługi i dezaktywacji Promocji UŜytkownikowi, który
narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności wysyła nie zamówione informacje handlowe
(spam) lub masowo wysyła treści marketingowe.
16. Polkomtel zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu oraz zakończenia Promocji w kaŜdym czasie
bez podawania przyczyny. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie
podana przez Polkomtel do wiadomości na stronie internetowej www.36i6.pl. Zakończenie Promocji
nie wpływa na Okres WaŜności Usługi otrzymanej wcześniej przez UŜytkownika.
17. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A dla UŜytkowników 36.6.
18. Skorzystanie z promocji oznacza, Ŝe uŜytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i ją akceptuje.
19. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.36i6.pl oraz w siedzibie Polkomtel.

