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Regulamin Promocji „Gdzie Jest Bliski w Plus MIX”  

(„Regulamin Promocji”) 
(wersja obowiązująca od dnia 13.09.2018) 
 

§1 OPIS PROMOCJI 
1. Regulamin Promocji określa zasady organizowanej przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („POLKOMTEL”) promocji „Gdzie Jest Bliski w Plus MIX” („Promocja”) 

adresowanej do Abonentów Mix2 (zwanych dalej „Abonentami”), którzy korzystają z Taryfy MIX X. 

2. Promocja skierowana jest do Abonentów, którzy dokonują aktywacji pakietu „Gdzie Jest Bliski” („Pakiet”) w usłudze „Gdzie Jest Dziecko - Gdzie Jest 

Bliski - Bezpieczna Rodzina” („Usługa”) świadczonej przez POLKOMTEL po raz pierwszy  

w czasie obowiązywania umowy zawartej przez Abonenta z Polkomtel o świadczenie Usługi. 

3. W ramach Promocji Abonent może aktywować Pakiet „Gdzie Jest Bliski” w UsłudzeL („Pakiet”) przy czym opłata za pierwsze 90 dni korzystania z Pakietu 

nie zostanie pobrana („Okres Promocyjny”).  

4. Użyte w Regulaminie Promocji określenia pisane z wielkiej litery, o ile nie zdefiniowano ich inaczej w Regulaminie Promocji , posiadają znaczenie nadane 

im w Regulaminie Usługi „Gdzie Jest Dziecko - Gdzie Jest Bliski - Bezpieczna Rodzina” („Regulamin Usługi”) dostępnym na www.plus.pl/bliski, a w 

zakresie tam nieuregulowanym mają znaczenie nadane w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL – Mix („Regulamin 

MIX”) 

5. Promocja obowiązuje od dnia 13.09.2018 r. do 31.03.2019 r. 

6. Korzystanie z Pakietu i Okresu Promocyjnego jest możliwe wyłącznie w zasięgu sieci Plus. Korzystanie z Pakietu nie jest możliwe w roamingu.  

 

§2 ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI 
1. Z Promocji może korzystać Abonent, który spełnia łącznie następujące warunki: 

a) znajduje się w Okresie ważności dla usług wychodzących (tj. w okresie, w którym może wykorzystać Wartość konta  

i korzystać z Usług), 

b) ma odblokowane połączenia wychodzące na numery o podwyższonej opłacie oraz połączenia przychodzące z takich numerów, 

c) aktywuje Pakiet zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. W celu włączenia Pakietu należy wysłać wiadomość SMS o treści CHCE na numer 1020 (koszt wysłania SMS wynosi 0zł). 

Włączenie Pakietu nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez POLKOMTEL wiadomości SMS  

z numeru 8082 lub 8099. 

Momentem aktywacji Pakietu jest dzień i godzina, kiedy POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową SMS potwierdzającą włączenie Pakietu na 

jego koncie. 

3. Po Okresie Promocyjnym opłata za Pakiet wyniesie 4,99zł/30 dni na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu Promocji. 

4. W ramach Pakietu Abonent może uzyskać status Osoby lokalizującej poprzez wskazanie jednego numeru telefonu Dziecka/Osoby loka lizowanej, dla 

której po spełnieniu warunków wskazanych poniżej w niniejszym paragrafie Abonent uzyska uprawnienia do pozyskania informacji o jej lokalizacji. 

Wskazany numer telefonu musi być numerem działającym  

w sieci Plus. 

5. W ramach Pakietu Abonent ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Usługi:  

a) możliwości dokonywania zapytań o lokalizację wskazanego numeru telefonu Dziecka/Osoby lokalizowanej,  

b) funkcjonalności Strefa opisanej w § 10 Regulaminu Usługi, 

c) możliwości korzystania z funkcjonalności: Zgłoszenie SOS i Zgłoszenie OK opisanych w § 11 Regulaminu Usługi przez Dziecko/Osobę lokalizowaną 

wskazaną przez Abonenta, 

d) możliwości korzystania z Komunikatora SMS, 

e) możliwości zdefiniowania osób do powiadomień. 

6. W ramach Pakietu Abonent nie ma możliwości nabywania pakietów punktowych, o których mowa w § 8 Regulaminu Usługi Gdzie jest Bliski. Korzystanie 

z Pakietu odbywa się w ramach ryczałtowej opłaty ponoszonej przez Abonenta, bez konieczności ponoszenia opłat za korzystanie z Usługi przez 

Dziecko/Osobę lokalizowaną i bez pomniejszania wartości jej konta w Usłudze Gdzie jest Bliski (Konta Użytkownika Usługi). 

7. Korzystanie z Pakietu jest możliwe po zarejestrowaniu się Abonenta w Usłudze i wskazaniu numeru telefonu Dziecka/Osoby lokali zowanej. Do 

korzystania z Pakietu konieczne jest wyrażenie przez Rodzica/Osobę lokalizowaną zgód na lokalizację Karty SIM Dziecka/Osoby lokalizowanej.  

8. W przypadku odwołania zgód na lokalizację Karty SIM zgodnie z Regulaminem Usługi, Pakiet jest nadal aktywny, a Abonent może wskazać inny numer 

telefonu Dziecka/Osoby lokalizowanej, dla której po spełnieniu warunków wskazanych powyżej  

w niniejszym paragrafie Abonent uzyska uprawnienia do pozyskania informacji o jej lokalizacji. 

9. Abonent ma możliwość dezaktywacji Pakietu w każdym momencie. W celu dezaktywacji Pakietu Abonent musi wysłać bezpłatną 

wiadomość SMS o treści STOP GJB na numer 8082. 

Wyłączenie Pakietu nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez POLKOMTEL wiadomości SMS.  

                                                           
1 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, NIP: 527-10-37-727, 

REGON: 011307968, kapitał zakładowy 2 360 069 800,00 PLN. Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z 

pakietem taryfowy dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl 
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Mix  
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Momentem dezaktywacji Pakietu jest dzień i godzina, kiedy POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową SMS potwierdzającą wyłączenie Pakietu 

na jego koncie. 

 

 

§3 ZASADY ODNAWIANIA PAKIETU, OPŁATY 

1. Z Pakietu można korzystać w cyklicznych 30-dniowych okresach („Okres Rozliczeniowy”).  

2. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Regulaminu Promocji Pakiet jest dostępny dla Abonenta przez kolejne, płatne Okresy Rozliczeniowe w czasie świadczenia 

Usługi, chyba że Abonent dokona jego dezaktywacji zgodnie z § 2 ust. 8 Regulaminu promocji. Jeśli w dniu pobrania opłaty za korzystanie z Pakietu 

Abonent nie będzie posiadał na koncie wystarczających środków lub skończył się Okres ważności dla Usług wychodzących, możliwość ́ korzystania z 

Pakietu zostanie zawieszona. Jeśli w trakcie zawieszenia Abonent zasili swoje konto odpowiednia ̨ kwota ̨, wystarczająca ̨ na pobranie opłaty, wskazanej 

§ 3 ust. 3 Regulaminu promocji, opłata ta zostanie automatycznie pobrana i Abonent będzie mógł nadal korzystać z Pakietu przez kolejny Okres 

Rozliczeniowy. 

3. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu Promocji opłata za korzystanie z Pakietu za każdy Okres Rozliczeniowy wynosi 4,99 zł z VAT. 

4. W przypadku zakończenia Okresu ważności dla Usług wychodzących na koncie Abonenta w trakcie Okresu Rozliczeniowego, możliwość korzystania z 

Pakietu jest zawieszana, co oznacza, że zarówno Abonent, jak i wskazane przez niego Dziecko/Osoba lokalizowana nie mogą korzystać z żadnych 

funkcjonalności Usługi. Po dokonaniu zasilenia konta Abonenta Okres Rozliczeniowy biegnie dalej.. 

5. W przypadku zablokowania możliwości korzystania z Usług lub zaprzestania świadczenia wszelkich usług wobec Abonenta - możliwość korzystania z 

Pakietu jest zawieszana na czas zablokowania możliwości korzystania z Usług lub zaprzestania świadczenia wszelkich usług, co oznacza, że zarówno 

Abonent, jak i wskazane przez niego Dziecko/Osoba lokalizowana nie mogą korzystać z żadnych funkcjonalności Usługi.  

6. Korzystanie z Pakietu za pośrednictwem Aplikacji Monitorującej z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych GPRS/EDGE/3G/LTE  wiąże się z 

koniecznością uiszczania opłat za transmisję danych zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych, właściwym dla taryfy/promocyjnego 

planu cenowego, z którego korzysta Abonent, chyba  

że z odrębnych regulaminów promocji lub usług wynika, iż Abonent nie będzie obciążany tego typu opłatami. 

 

§4 INFORMACJE DODATKOWE 
1. POLKOMTEL może zakończyć świadczenie usług w ramach aktywowanej Promocji lub dokonać zmiany warunków Promocji na podstawie wypowiedzenia 

dokonanego na 30 dni przed zakończeniem Promocji lub wejściem w życie nowych warunków Promocji. Wypowiedzenie nastąpi SMS-em wysłanym na 

numer telefonu, na którym jest włączona Promocja.  

2. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie podana przez POLKOMTEL do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej  www.plus.pl.   
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu Usługi, a w zakresie tam 

nieuregulowanym postanowienia Regulaminu MIX oraz Cennika Taryfy Abonenta.  

4. Regulamin Promocji, regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cenniki są dostępne na stronie internetowej www.plus.pl  oraz w siedzibie 

POLKOMTEL.  

5. Skorzystanie z Promocji oznacza, że Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuje Regulamin Promocji.  
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