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Regulamin promocyjnej usługi „Do komórkowych za 19 zł” w 
ofercie nju z rachunkiem 
Obowiązuje od dnia 23 grudnia 2013r. do odwołania 
 
 

Usługa „Do komórkowych za 19 zł” (dalej: „Usługa”) to usługa promocyjna dostępna dla abonentów oferty 

nju z rachunkiem korzystających z planu taryfowego nju buzz (dalej: „Abonenci”). 

1. W ramach Usługi zasady naliczania opłat za rozmowy krajowe określone w „Regulaminie Promocji w 

ofercie nju z rachunkiem” zostają zmodyfikowany w następujący sposób: 

1.1. Za połączenia na numery komórkowe do wszystkich sieci w Polsce, w każdym cyklu 

rozliczeniowym, naliczane są opłaty zgodne z „Cennikiem usług w ofercie nju z rachunkiem” do 

wysokości 19 zł. Po przekroczeniu 19 zł („Limit wydatków na połączenia komórkowe”), opłaty za 

połączenia na numery komórkowe do wszystkich sieci w kraju nie będą naliczane do końca 

danego cyklu rozliczeniowego. 

1.2. Za połączenia na numery stacjonarne do wszystkich sieci w Polsce, w każdym cyklu 

rozliczeniowym, naliczane są opłaty zgodne z „Cennikiem usług w ofercie nju z rachunkiem” do 

wysokości 10 zł. Po przekroczeniu 10 zł („Limit wydatków na połączenia stacjonarne”), opłaty za 

połączenia na numery stacjonarne do wszystkich sieci w kraju nie będą naliczane do końca 

danego cyklu rozliczeniowego. 

1.3. Limity wydatków na połączenia komórkowe i numery stacjonarne nie mogą być wykorzystane 

na połączenia z numerami specjalnymi, 501 80 80 80, *888, 501 800 800, z numerami 

skróconymi *610, *620, *630, przekierowanie połączeń, rozmowa na koszt odbiorcy, połączenia 

międzynarodowe, połączenia w roamingu, rozmowy o podwyższonej opłacie (tzw. Rozmowy 

Premium”) oraz na wideorozmowy, które są naliczane zgodnie z „Cennikiem usług w ofercie nju z 

rachunkiem” i „Cennikiem usług w roamingu” w ofercie nju z rachunkiem. 

1.4. Typy i kierunki połączeń opisane w punkcie 1.3 niniejszego regulaminu nie wchodzą do zakresu 

bezpłatnych nielimitowanych połączeń dostępnych po przekroczeniu Limitu wydatków na 

połączenia komórkowe i Limitu wydatków na połączenia stacjonarne. 

2. Limit wydatków na połączenia komórkowe i Limit wydatków na połączenia stacjonarne są niezależne 

od siebie. 

3. W każdej chwili Abonent oferty nju z rachunkiem ma możliwość sprawdzenia ilości wykorzystanych 

„Limitów” wysyłając bezpłatnego SMS-a pod numer 80113, w treści SMS-a wpisując komendę ILE. 

4. Pozostałe limity wydatków obowiązujące w taryfie nju buzz tj.: „Limit wydatków SMS/MMS” i „Limit 

wydatków na transfer danych” pozostają bez zmian zgodnie z „Regulaminem Promocji w ofercie nju z 

rachunkiem". 

 

 

Jak włączyć? 

5. Zlecenia włączenia Usługi można dokonać poprzez wysłanie bezpłatnego SMS-a pod numer 80113 w 

treści wpisując komendę AKT. 
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6. Aktywacja Usługi następuje od następnego okresu rozliczeniowego po zleceniu, o czym Abonent 

zostanie poinformowany SMS-em. 

7. Złożone zlecenie włączenia Usługi nie może być anulowane. Usługę można wyłączyć zgodnie z 

postanowieniami punktów 11 i 12 poniżej. 

8. Włączenie Usługi jest bezpłatne. 

9. Usługa przedłuża się automatycznie co miesiąc. 

10. W danym cyklu rozliczeniowym Abonent może włączyć Usługę tylko raz.  

 

 

Jak wyłączyć? 

 

11. Zlecenia wyłączenia Usługi można dokonać poprzez wysłanie bezpłatnego SMS-a pod numer 80113 

w treści wpisując komendę STOP. 

12. Wyłączenie Usługi następuje z końcem okresu rozliczeniowego, o czym Abonent zostanie 

poinformowany SMS-em. 

 

 

Dodatkowe informacje 

13. Usługa nie działa w roamingu. 

14. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi w każdym czasie bez podania 
przyczyny.  

15. W przypadku odwołania niniejszego regulaminu, Abonenci mogą korzystać z Usługi przez 3 pełne 
okresy rozliczeniowe od daty odwołania. 

16. Mając włączoną Usługę, można również korzystać z innych promocji oraz usług promocyjnych 

dostępnych w ofercie nju z rachunkiem, chyba że regulaminy tych promocji lub usług stanowią 

inaczej. 

17. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.njumobile.pl. 

18. Włączenie Usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie do Usługi stosuje się obowiązujące 

Abonenta: Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Polska Telefonia 

Komórkowa - Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 kwietnia 2013 roku dla 

Abonentów nju mobile oraz „Regulamin Promocji w ofercie nju z rachunkiem”. 

20. „nju mobile” w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza ofertę świadczoną w ramach mobilnej 

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 mobilnej sieci telekomunikacyjnej Operatora 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.  

 

 
 


