Regulamin promocji dla Klientów Plus „Serwis ipla Premium MT”
do dnia 10 marca 2014 roku.
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§1
Informacje ogólne
Regulamin określa promocyjne zasady zamówienia dostępu do wybranych Usług ipla, których
dostawcą jest Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach usługi o podwyższonej
opłacie świadczonej w sposób powtarzalny przez Polkomtel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
(dalej „Promocja”).
Promocja organizowana jest przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą i
adresem w Warszawie (03–878) przy ul. Łubinowej 4a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010078, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP 796-18-10-732, REGON 670925160, której kapitał zakładowy wynosi: 13 934
113,44 złotych wpłacony w całości (dalej „Cyfrowy Polsat”).
Promocja obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2013 r. do odwołania.
Korzystanie z Promocji odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Przed
skorzystaniem z Promocji każdy zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu
promocji oraz warunkami korzystania z treści dostępnych w Serwisie określonymi w Regulaminie
płatnego dostępu do ipla w Cyfrowym Polsacie.
§2
Informacje o Promocji
Do skorzystania z Promocji uprawnieni są klienci Polkomtel sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
(dalej „Plus”) to jest: Abonenci, Abonenci Simplus, Abonenci Sami Swoi, Abonenci 36.6, Abonenci
MixPlus, Abonenci PlusMix w rozumieniu odpowiednich obowiązujących regulaminów świadczenia
usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz inni
użytkownicy końcowi, którzy zawarli umowy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (z
wyłączeniem operatorów sieci ruchomych) na świadczenie na ich rzecz usług telekomunikacyjnych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o publiczną ruchomą sieć telekomunikacyjną
Polkomtel z siedzibą w Warszawie (dalej „Klient” lub „Klient Plus”).
Klienci Plus w ramach Promocji, uzyskują możliwość zamówienia za pośrednictwem specjalnie
przystosowanej wersji aplikacji ipla (dalej „Aplikacja Plus”) subskrypcji wybranych Pakietów ipla
dostępnych w Aplikacji Plus (dalej „Serwis”) w formie SMS Premium MT.
Opis i ceny poszczególnych Pakietów ipla dostępne są w Aplikacji Plus.
Warunkiem korzystania z Promocji jest spełnienie łącznie następujących warunków:
a) posiadanie aktywnej karty SIM w sieci Plus,
b) posiadanie określonego urządzenia mobilnego z systemem Android OS z dostępem do
Internetu, wskazanego na liście urządzeń na www.ipla.tv/info/ipla/android#wymagania (dalej
„Urządzenia”),
c) posiadanie zainstalowanej w Urządzeniu Aplikacji Plus lub jej zainstalowanie.
Aplikacja Plus dostępna jest na wybranych Urządzeniach lub dostępna do pobrania w Google Play
Android Market (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.redefine.ipla&hl=pl).Uruchomienie
Aplikacji Plus wymaga akceptacji warunków licencji określonych przy pierwszym uruchomieniu
Aplikacji Plus.
Dostęp do Promocji jest ograniczony, gdy wystąpi którykolwiek z poniższych przypadków:
a) Klient nie posiada środków na koncie pre-paid na pokrycie opłaty lub posiada zaległe płatności
wobec Polkomtel;
b) Klient posiada w Plus blokadę usług o podwyższonej opłacie (usługi typu SMS Premium);
c) Konto Klienta w sieci Plus nie jest aktywne lub Klient pozostaje poza zasięgiem sieci Plus , co
uniemożliwia dostarczenie widomości SMS;
d) Urządzenie Klienta jest wyłączone lub niepoprawnie skonfigurowane, co uniemożliwia
odbieranie lub wysyłanie wiadomości SMS lub uruchomienie Serwisu;
e) Pamięć Urządzenia Klienta jest przepełniona i uniemożliwia otrzymanie wiadomości SMS lub
uruchomienie Serwisu.

§3
Zasady korzystania z Promocji
1. W celu zamówienia dostępu do Serwisu należy wysłać bezpłatny SMS o treści „START
NAZWAPAKIETU” na specjalny numer o podwyższonej opłacie wskazany w Aplikacji Plus przy
wybranym przez Klienta Pakiecie lub poprzez wybranie przy danym Pakiecie przycisku
„AKTYWUJ” w Aplikacji Plus (dalej „SMS Premium Aktywacyjny”).

2. Wysłanie SMS Premium Aktywacyjnego następuje z wykorzystaniem numeru telefonu Klienta
przypisanego do karty SIM w sieci Plus, umieszczonej w Urządzeniu Klienta, na którym następuje
zamówienie dostępu do Serwisu.
3. W odpowiedzi na wysłany SMS Premium Aktywacyjny Klient otrzyma od Plus, na numer telefonu
wykorzystany przy jego wysłaniu, bezpłatny SMS zwrotny z potwierdzeniem zamówienia.
4. Wysłanie SMS Premium Aktywacyjnego oznacza uruchomienie subskrypcji wybranego Pakietu, w
formie specjalnej płatnej wiadomości SMS, którą Klient będzie otrzymywał od Plus cyklicznie co
30 dni do czasu złożenia rezygnacji lub zakończenia Promocji (dalej „SMS Premium MT”).
5. Za otrzymanie SMS MT Premium Klient będzie każdorazowo obciążany przez Plus opłatą za
zamówiony Pakiet ipla, określoną w Aplikacji Plus przy opisie Pakietu w chwili dokonania
zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
6. W przypadku wysłania SMS Premium Aktywacyjnego o błędnej treści bądź na nieodpowiedni
numer Klient otrzyma SMS zwrotny z informacją o błędzie.
7. Nadanie dostępu do Serwisu następuje automatycznie w Aplikacji Plus, po skutecznym złożeniu
zamówienia.
8. Opłaty za zamówienie dostępu do Serwisu w ramach niniejszej Promocji pobierane są przez
Plus, jako operatora usługi SMS Premium MT.
9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji dostępu do Pakietu na kolejne okresy,
poprzez wysłanie z numeru telefonu Klienta wykorzystanego przy zamówieniu, SMS o treści
„STOP NAZWAPAKIETU” na specjalny numer wskazany w Aplikacji Plus przy wybranym przez
Klienta Pakiecie lub poprzez wybranie przy danym Pakiecie przycisku „REZYGNUJ” w Aplikacji
Plus (dalej „SMS Premium Dezaktywacyjny”).
10. Klient otrzyma od Plus, na numer z którego wysłano SMS Premium Dezaktywacyjny, bezpłatną
wiadomości SMS potwierdzającą dezaktywację subskrypcji Pakietu objętego rezygnacją.
11. Wysłanie SMS Premium Dezaktywacyjnego, powoduje że dostępu do Pakietu nie zostanie
odnowiony na kolejny 30 dniowy okres. Środki wpłacone za okres dostępu, w trakcie którego
złożono rezygnacje nie są zwracane.
12. Korzystanie z Serwisu wiąże się z korzystaniem z Internetu i transmisją danych. Opłata za
dostęp do Serwisu nie obejmuje kosztów transmisji danych, które Klient ponosi zgodnie z
obowiązująca Klienta taryfą dostawcy Internetu.
13. Klient jest uprawniony do korzystania z treści dostępnych w Serwisie wyłącznie na terenie Polski.
14. Klient ponosi koszty wszystkich wysyłanych lub odebranych wiadomości SMS oraz koszty transferu
danych realizowane poza granicami Polski, na zasadach określonych przez Plus i zgodnie z
obowiązującą taryfą roamingową Plus.
15. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z Serwisu tylko w zakresie użytku osobistego.
Kopiowanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie lub przekazywanie treści dostępnych w
Serwisie jest zabronione.
16. Korzystanie z usług SMS odbywa się na zasadach określonych przez Plus w
obowiązujących Klienta regulaminach i cennikach.
17. Reklamacje dotyczące Promocji dotyczące Serwisu (w tym Pakietów lub Aplikacji Plus) można
zgłaszać elektronicznie pod adresem pomoc@ipla.pl, a w zakresie dotyczącym naliczenia opłat
lub usług SMS należy zgłaszać za pośrednictwem http://www.plus.pl/indywidualna/Kontakt/. W
zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać numer telefonu wykorzystany przy zamówieniu dostępu
do Serwisu w ramach Promocji.
§4
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie promocji w zakresie korzystania z
Serwisu zastosowanie ma Regulamin płatnego dostępu do ipla w Cyfrowym Polsacie, dostępny w
Aplikacji Plus lub na na www.ipla.tv.
2. Regulamin promocji dostępny jest w Aplikacji Plus i na www ipla.tv.
3. W przypadku zmiany warunków Promocji lub zmiany przepisów prawa, Regulamin promocji może
ulec zmianie. Zmiana Regulaminu promocji zostanie opublikowana w Aplikacji Plus oraz na
www.ipla.tv. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie lub zakończeniu Promocji w formie
elektronicznej poprzez SMS na numer wykorzystany przy zamówieniu dostępu do Serwisu oraz w
formie informacji w Aplikacji Plus.
4. Regulamin promocji obowiązuje od dnia 2 września 2013 r.

