Regulamin promocji „Simplus w 5 Plus”

1. W promocji „Simplus w 5 Plus” („Promocja”), organizowanej przez Polkomtel
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S.A. 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 numerem KRS 0000020908, NIP 527-10-37-727, REGON
011307968, kapitał zakładowy 2.050.000.000 zł (w pełni wpłacony), mogą wziąć
udział Użytkownicy Simplus w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników, którzy otrzymają od
Polkomtel S.A. wiadomość SMS z zaproszeniem do prowadzonego przez Polkomtel
S.A. programu lojalnościowego pod nazwą „Program 5 Plus” („Program”).
Promocja polega na umożliwieniu przystąpienia do Programu ww. Użytkownikom
Simplus.
W związku z tym, że uczestnictwo w Programie przypisane jest do poszczególnych
kart SIM, Użytkownik Simplus, o którym mowa w pkt 1, może przystąpić do
Programu wyłącznie przy wykorzystaniu karty SIM przypisanej do numeru
telefonu, na który wysłana została wiadomość SMS z zaproszeniem, o której
mowa w pkt 1 („Numer Telefonu w Programie”).
Promocja trwa od dnia 15.04.2008 r. do 30.09.2008 r.
W ramach Promocji, Użytkownik Simplus spełniający warunek, o którym mowa w
pkt 1, chcąc przystąpić do Programu musi wypełnić elektroniczny formularz
zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.5plusgsm.pl, przy czym w formularzu
musi zostać wskazany Numer Telefonu w Programie.
Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Użytkownik Simplus akceptuje
niniejszy Regulamin Promocji oraz Regulamin Programu 5 Plus stając się
Uczestnikiem Programu.
Po zarejestrowaniu w Programie Użytkownik Simplus otrzyma na Numer
Telefonu w Programie wiadomość SMS potwierdzającą przystąpienie do
Programu.
W celu uzyskania numeru Uczestnika Programu należy wysłać wiadomość SMS o
treści A na numer bezpłatny1 2626. W odpowiedzi Uczestnik Programu otrzyma 3
pytania dotyczące swoich danych. Jeśli odpowiedzi na wskazane pytania będą
poprawne na Numer Telefonu w Programie zostanie wysłana wiadomość SMS z
numerem Uczestnika Programu.
Każdy Użytkownik Simplus, który w trakcie trwania Promocji przystąpi do
Programu otrzyma jednorazowo na powitanie 1000 Punktów.
Za każde pełne 1 PLN (brutto) wydane na doładowanie Numeru Telefonu w
Programie Uczestnik otrzyma 2 Punkty.
Doładowania będą przeliczane na Punkty raz w miesiącu do 10 dnia każdego
miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało dokonane doładowanie.
Punkty nie będą naliczane za doładowania dokonane jako Nagroda w ramach
Programu.
Uczestnik każdorazowo zostanie powiadomiony o naliczeniu Punktów za
pośrednictwem widomości SMS wysłanej na Numer Telefonu w Programie.
Po zakończeniu okresu Promocji Polkomtel zastrzega sobie prawo do zmiany
sposobu naliczania Punktów. W takim przypadku brak rezygnacji z uczestnictwa
w Programie jest równoznaczny z zaakceptowaniem zmiany sposobu naliczania
Punktów.
Uczestnik będzie mógł uzyskać informację o stanie swojego Konta Punktowego
za pośrednictwem automatycznego systemu informacji głosowej, SMS lub u
konsultanta realizując połączenie z Numeru Telefonu w Programie na numer
2626.

Opłata za połączenie wliczona jest w opłatę za udostępnienie usługi Simplus.

15. Wymiana Punktów na Nagrody może być dokonana tylko w przypadku aktywnego

konta Użytkownika Simplus dla Numeru Telefonu w Programie, tj. w
przypadku gdy istnieje możliwość wykonywania i odbierania połączeń z Numeru
Telefonu w Programie.
16. Punkty na Nagrody można wymieniać tylko za pośrednictwem systemu
automatycznej informacji głosowej (IVR), stron www.5plusgsm.pl, SMS.
17. Połączenie z numerem 2626 jest bezpłatne1 niezależnie od długości jego trwania.
18. Lista Nagród jest dostępna na stronach www.5plusgsm.pl
19. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie
mają postanowienia Regulaminu Programu 5 Plus dostępnego na stronie www.
5plusgsm.pl
20. Przystępujący do Programu Użytkownicy Simplus zwolnieni są ze spełniania
obowiązków określonych w § 3 Regulaminu Programu.
21. Pojęcia pisane pogrubioną czcionką użyte w niniejszym Regulaminie Promocji
mają znaczenie nadane im w Regulaminie Programu 5 Plus, o ile nie zostały
inaczej zdefiniowane w niniejszym Regulaminie Promocji.
22. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem
www.5plusgsm.pl i w siedzibie Polkomtel S.A.

