
 

 

 

POLKOMTEL Sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta tel. 601102601 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta 

Abonent),  

e-mail:bok@plus.pl 
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Regulamin Promocji „Kod na przekaz pieniędzy na Ukrainę w Plusie na Kartę” („Regulamin Promocji”) 

(wersja z dn. 19.08.2019 r.) 
 
 

 
§ 1 OPIS PROMOCJI 

 
1. Promocja „Kod na przekaz pieniędzy na Ukrainę w Plusie na Kartę” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1.  („POLKOMTEL”) i adresowana do 

Abonentów Na Kartę2, którzy zakupili promocyjny zestaw startowy Plus na Kartę 5 zł, oznaczony informacją o Promocji (informacją o kodzie promocyjnym na pierwszy 

przekaz pieniędzy na Ukrainę za 0 zł z myRia&Euronet), zwanych dalej łącznie „Abonentami”.  
2. W ramach Promocji Abonent w okresie, o którym mowa w ust. 3 poniżej, po dokonaniu Rejestracji2 i Włączeniu się do sieci2 otrzyma za pośrednictwem wiadomości SMS kod 

promocyjny na pierwszy przekaz pieniężny na Ukrainę za 0 zł do wykorzystania w aplikacji myRia3  („Kod”).   
3. Promocja obowiązuje od dnia 19.08.2019 r. do wyczerpania puli zestawów, jednak nie później niż do 31.12.2020 r. 

 
  

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z KODU 

 
1. Kod zostanie przesłany wiadomością SMS do 72 godzin po Rejestracji i Włączeniu się do sieci.  
2. Kod uprawnia do dokonania przekazu pieniężnego z Polski na Ukrainę w ramach usługi myRia&Euronet4 za 0 zł. 

3. Kod można wykorzystać przy dokonywaniu pierwszego przekazu pieniężnego dokonywanego po rejestracji użytkownika w aplikacji myRia.   

4. Okres ważności Kodu upływa 31.12.2020 r. (po tym terminie Kod nie będzie uprawniał do otrzymania rabatu).  
5. Kod jest jednorazowy.  
6. Abonent nie ma możliwości wymiany Kodu na ekwiwalent pieniężny. 

  

 
§ 3 REKLAMACJE 

 
 
1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać telefonicznie do Działu Obsługi Klienta, pisemnie na adres: Polkomtel sp. z o.o. - Reklamacje, ul. Konstruktorska 4, 02-673 

Warszawa, pocztą elektroniczną na adres bok@plus.pl. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer 

Kodu Promocyjnego (jeśli Abonent go posiada), numer telefonu MSISDN uprawiony do udziału w Promocji, powód reklamacji z określeniem żądania reklamacyjnego. 

2. Powyższe nie wyłącza uprawnień Abonenta przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych obowiązującego danego Abonenta. 

3. Reklamacje dotyczące działania aplikacji myRia, realizacji usługi przekazu, oraz rabatowania opłaty za przekaz w usłudze myRia&Euronet na podstawie Kodu można składać 

do Ria Payment Institution, odpowiednio zgodnie z regulaminem aplikacji myRia dostępnym w aplikacji myRia oraz regulaminem przekazu dostępnym w aplikacji myRia. 

 

 

§ 4 INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem do Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. 

– oferty Na Kartę oraz cennika taryfy Plus Elastyczna Na Kartę.  
2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.plus.pl/ua oraz w siedzibie POLKOMTEL.  

                                                                 
1 Polkomtel  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419430, kapitał zakładowy 2.360.069.800,00 PLN, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, Dział Obsługi Klienta 

tel. 601102601 (opłaty wg taryfy operatora), e-mail: bok@plus.pl  
2  W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty Na Kartę.   
3 Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Ria Payment Institution, E.P., S.A.U., Calle Cantabria, 2, 2º, A-1, 28108 Alcobendas (Madryt), wpisana do Rejestru Handlowego w Madrycie w tomie 7, 171, 

księga 121, sekcja 8, numer karty rejestrowej M-116.398, wpis 1, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIF) A-80696792 
4 Usługa przekazu świadczona przez Ria Payment Institution z udziałem Euronet Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000030408, NIP 526-10-30-333, numer REGON 0111163179, o 

kapitale zakładowym w wysokości 57 904 000 PLN 
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