ważny od 21.05.2010 r.
§ 1 Opis Usługi
1.
2.
3.

Usługa promocyjna „PiszMów Dobowy” („Usługa”) jest świadczona przez Polkomtel S.A.1 („Polkomtel”) i obejmuje Użytkowników 36.62,
którzy korzystają z Taryfy PiszMów Dobowy3 („Użytkownicy”).
Usługa jest świadczona od dnia 21 maja 2010 roku do odwołania („Okres świadczenia Usługi”).
W ramach Usługi, w danym dniu po uiszczeniu opłaty przewidzianej Cennikiem Taryfy PiszMów Dobowy za:
a) wysłanie pierwszej krajowej wiadomości SMS do innego Użytkownika 36.6, Użytkownik może do godz. 23:59:59 tego samego dnia
(„okres ważności”) wysyłać nieodpłatnie nielimitowaną liczbę krajowych wiadomości SMS do innych Użytkowników 36.6, oraz/lub
b) wykonanie pierwszego krajowego połączenia głosowego do innego Użytkownika 36.6, Użytkownik może do godz. 23:59:59 tego
samego dnia („okres ważności”) wykonywać nielimitowaną liczbę krajowych połączeń głosowych do innych Użytkowników 36.6.

§ 2 Opis korzystania z Usługi
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usługa jest aktywowana automatycznie w danym dniu w momencie wykonania przez Użytkownika pierwszego krajowego połączenia
głosowego do innego Użytkownika 36.6 lub wysłania pierwszej krajowej wiadomości SMS do innego Użytkownika 36.6.
Opłaty związane z korzystaniem z Usługi, przewidziane w Cenniku Taryfy PiszMów Dobowy, wynoszą:
a) 29 gr z VAT za wykonanie pierwszego połączenia głosowego do innego Użytkownika 36.6, oraz/lub
b) 9 gr z VAT za wysłanie pierwszej krajowej wiadomości SMS do innego Użytkownika 36.6.
Opłaty określone w pkt 2 powyżej pobierane są z konta Użytkownika w momencie wykonania przez Użytkownika pierwszego krajowego
połączenia głosowego oraz/lub wysłania pierwszej krajowej wiadomości SMS.
Warunkiem aktywacji Usługi jest posiadanie przez Użytkownika na koncie środków w wysokości umożliwiającej pobranie opłaty określonej
w pkt 2 powyżej oraz znajdowanie się w okresie ważności dla usług i połączeń wychodzących.
Użytkownik może korzystać z Usługi przez okres ważności. Połączenia rozpoczęte w okresie ważności, ale zakończone po upływie
okresu ważności, są traktowane jak połączenia wykonane w okresie ważności.
Z zastrzeżeniem pkt 5 powyżej, Użytkownik może korzystać z Usługi również przy zerowym stanie konta pod warunkiem znajdowania się
w okresie ważności dla usług i połączeń wychodzących.
Użytkownik może bezpłatnie sprawdzić status Usługi wpisując w swoim telefonie krótki kod *136# i wybierając klawisz połączenia.
Użytkownik nie ma możliwości dezaktywacji Usługi w trakcie trwania okresu ważności. Po upływie okresu ważności Usługa jest
automatycznie dezaktywowana.
Użytkownik może wiele razy korzystać z Usługi.

1 z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020908, kapitał zakładowy 2.050.000.000 PLN (w
pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, Regon 011307968
2 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników 36.6
3 nazwę posiadanej taryfy Użytkownik może sprawdzić wybierając na klawiaturze swojego telefonu bezpłatny kod: *147# i wciskając klawisz połączenia.

§ 3 Informacje dodatkowe
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Polkomtel zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania korzystania z Usługi w sytuacji, gdy Użytkownik swoim postępowaniem,
również w sposób nieświadomy, wpływa na pogorszenie jakości świadczonych usług przez Polkomtel lub zagraża stabilności systemów
teleinformatycznych, w szczególności, gdy w wyniku korzystania z Usługi, ogranicza możliwość komunikacji z numerami alarmowymi
(m.in. 112, 997, 998, 999).
Usługa nie działa w roamingu i w ramach połączeń międzynarodowych.
W przypadku posiadania przez Użytkownika aktywnej usługi Chill Bill, opłaty związane z korzystaniem z Usługi określone w § 2 pkt 2
zostaną pobrane z pakietu kwotowego przyznanego w ramach usługi Chill Bill.
Polkomtel zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania przyczyn. Zakończenie
Promocji nie wpływa na okres ważności. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończenie Promocji zostanie opublikowana na stronie
internetowej www.36i6.pl.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych
przez Polkomtel S.A dla Użytkowników 36.6.
Skorzystanie z Usługi oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i ją akceptuje.
Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej www.36i6.pl oraz w siedzibie Polkomtel.

