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Regulamin  usługi Travel Data Daily Reszta Świata 
obowiązuje od 16.04.2013 do odwołania 
 
 

Postanowienia ogólne 
1. Usługa promocyjna „Travel Data Daily Reszta Świata” (dalej: „Pakiet” lub „Usługa”) to usługa 

promocyjna dostępna dla Abonentów w ofercie nju mobile (dalej: ”Abonent”).  
 
2. W ramach Usługi Abonent może skorzystać z odnawialnego Pakietu do wykorzystania na przesyłanie 

danych w Krajach Strefy 2-5 ( zgodnie z Cennikiem usług w roamingu). 
 

Jak włączyć? 
3. Warunkiem skorzystania z Pakietu dla danego numeru abonenckiego przez Abonentów korzystających 

ze wskazanych wyżej ofert jest: 
a) posiadanie włączonej usługi roamingu międzynarodowego, 
b) korzystanie ze stawek roamingowych zgodnie z obowiązującym Abonenta Cennikiem usług, 
W przypadku, gdy Abonent nie korzysta z roamingu międzynarodowego powinien skontaktować się z 
Obsługą Klienta nju mobile pod numerem *610 (opłata za połączenie zgodnie z obowiązującym 
Abonenta Cennikiem usług) lub poprzez wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do nju mobile na 
stronie www.njumobile.pl/mojekonto 
 

4. Abonent spełniający warunki określone w pkt 3 może zlecić włączenie Pakietu poprzez: 
a) wysłanie SMSa o treści RS pod bezpłatny numer 80048, 
b) złożenie zlecenia za pośrednictwem strony www.njumobile.pl/mojekonto, 
c) kontakt z Obsługą Klienta nju mobile pod numerem *610 (opłata za połączenie zgodnie z 
obowiązującym Abonenta Cennikiem usług). 
 

5. Pakiet zostanie włączony od razu po złożeniu zlecenia o którym mowa w pkt 5. 
 

Jak działa Usługa? 
6. W ramach Pakietu przyznawane jest 2 MB do wykorzystania do godziny 23:59:59 dnia 

kalendarzowego w którym Pakiet został uruchomiony (czasu operatora roamingowego), który można 
wykorzystać wyłącznie na przesyłanie danych (GPRS) we wszystkich krajach strefy 2-5, w których 
istnieje możliwość korzystania z przesyłania danych GPRS w roamingu. 
 

7. Pakiet jest przyznawany automatycznie w momencie rozpoczęcia korzystania przez Abonenta z 
transmisji danych. Po wykorzystaniu pierwszego Pakietu 2 MB, jeżeli nadal zachodzi transmisja 
danych, Pakiet jest odnawiany aż do momentu zaprzestania transmisji danych bądź wyłączenia 
Pakietu przez Abonenta. Za każdy przyznany Pakiet pobierana jest opłata 24,39 zł netto (30 zł z VAT).  

 
8. Ilość danych dostępna w Pakiecie jest rozliczana z dokładnością do 10 KB, przy czym ilość danych 

wysyłanych i odbieranych jest naliczane oddzielnie. 
 

strona 1 z 2  



 

 

NJU/PDF15/2013 

9. Jednostki z pakietu 2 MB niewykorzystane do końca dnia kalendarzowego (23:59:59) w którym Pakiet 
został przyznany (czasu operatora roamingowego) bezzwrotnie przepadają. 

10. W przypadku niewykorzystania jednostek z Pakietu do końca dnia kalendarzowego (23:59:59) w 
którym Pakiet został przyznany i kontynuowaniu połączenia GPRS po północy (czasu operatora 
roamingowego), tj. w dniu następującym po dniu w którym Pakiet został przyznany, automatycznie po 
północy przyznawany jest nowy Pakiet, a niewykorzystane w poprzednim dniu kalendarzowym 
jednostki bezzwrotnie przepadają. Abonent zostanie obciążony za uruchomienie Pakietu zgodnie z 
opłatą wymienioną w pkt. 8. 

 
11. Abonent może zlecić wyłączenie Pakietu na jeden ze sposobów właściwych dla włączenia Pakietu 

zgodnie z pkt 6, z zastrzeżeniem, ze w przypadku zlecenia wyłączenia poprzez SMS w treści SMS-a 
należy wpisać STOP TDD. Pakiet zostanie wyłączony od razu po złożeniu zlecenia. 

 
12. Za włączenie lub wyłączenie Pakietu nie są pobierane opłaty, poza kosztem złożenia zlecenia na jeden 

ze sposobów określonych w pkt 5. 
 
13. Za korzystanie z Pakietu pobierana jest opłata 24,39 zł netto (30 zł z VAT) – za każdorazowe jego 

przyznanie. 
 

Ile to kosztuje? 
14. Po wyłączeniu Pakietu, Abonent nadal korzysta ze stawek roamingowych wymaganych do włączenia 

Pakietu zgodnie z pkt 3.  
 
15. Niniejsza Usługa może być w każdym czasie odwołana bez podawania przyczyn, co nie powoduje 

utraty Pakietu przyznanego przed odwołaniem Usługi. 
 
16. Lista sieci w krajach, w których można korzystać z przesyłania danych GPRS jest dostępna na 

www.njumobile.pl 
 
17. W pozostałym zakresie zasady świadczenia usługi roamingu i dokonywania z tego tytułu rozliczeń 

określają obowiązujące Abonenta: Cennik usług w roamingu, Cennik usług oraz Regulamin 
Świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju mobile przez spółkę pod firma Polska 
Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczona odpowiedzialnością. 

 
18. „nju mobile” w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza ofertę w ramach sieci telekomunikacyjnej, 

której operatorem jest spółka pod firmą „Polska Telefonia Komórkowa-Centertel“ sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 
2.690.501.964,00 PLN, nr NIP 527-020-68-72 (dalej „Operator” lub „PTK Centertel“). Pojęcie sieci 
telekomunikacyjnej w ramach ofert nju mobile nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych 
świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną 
Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników 
usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą 
swoje usługi.  
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