
 
 
 
Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE  2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie roamingu 
wewnątrz Unii, 15 czerwca 2017 r. zmienią się ceny w roamingu w Strefie 1 (tj. Unia Europejska  i Europejski Obszar Gospodarczy). 
 
Zmiana w zakresie cenników usług w roamingu w ofercie nju z rachunkiem i nju na kartę wynika ze zmiany przepisów prawa i obejmuje również zasady 
dotyczące Polityki Uczciwego Korzystania, którą to politykę dostawcy usług roamingu mogą stosować od 15 czerwca 2017 r.  
 
Korzystanie z usług w roamingu w Strefie 1, tj. z połączeń głosowych, SMS-ów, MMS-ów i transmisji danych będzie odbywać się na takich samych 
zasadach jak w kraju, tj.: 
 

1) w ofercie nju z rachunkiem  
Opłaty za połączenia głosowe, SMS-y lub MMS-y wykonane w ramach Strefy 1 oraz do Polski będą traktowane jak połączenia wykonane z numeru 
Abonenta na terenie Polski na numer komórkowy krajowych operatorów sieci komórkowych, z uwzględnieniem tych samych warunków, które 
obowiązują Abonenta na tym numerze na terenie Polski.  
Za połączenia głosowe odebrane na numerze Abonenta w Strefie 1 opłaty nie są naliczane. 
Transmisja danych będzie rozliczana tak jak w kraju, z uwzględnieniem bezpłatnych Limitów GB przyznanych w ramach Polityki Uczciwego 
Korzystania, polegającej na tym, że każdy Abonent nju z rachunkiem otrzyma Limit GB na transmisję danych do wykorzystania w roamingu w     
Strefie 1, odpowiedni do planu taryfowego, z którego korzysta, a w przypadku planu taryfowego nju buzz, odpowiedni do promocji/usługi obniżającej 
koszty aktywnej na numerze Abonenta. Po wykorzystaniu Limitu GB opłata za 1 MB będzie wynosiła 0,04 zł. 
 
2) w ofercie nju na kartę opłaty za połączenia wykonane, odebrane, SMS-y, MMS-y i transmisję danych w roamingu w Strefie 1 zostają 

zrównane z cenami krajowymi. 
 

Od dnia 15 czerwca br. w ramach Promocji „Taniej za transmisję danych w roamingu w Strefie 1 w ofercie nju na kartę” opłaty za transmisję 
danych w roamingu w Strefie 1 dla Abonentów nju na kartę zostają obniżone z 0,19 zł do 0,10 zł za 1 MB. 

 
W związku z powyższymi zmianami opłaty w roamingu w Strefie 1 będą wynosiły: 
1. cena za minutę wykonanego połączenia głosowego: 0,19 zł, 
2. cena za minutę odebranego połączenia głosowego: 0,00 zł, 
3. cena za wysłanie wiadomości SMS: 0,09 zł, 
4. cena za wysłanie wiadomości MMS: 0,19 zł, 
5. cena za 1 MB: 0,10 zł. 

 
 
W przypadku braku akceptacji zmian w cenniku, Abonentowi oferty nju z rachunkiem i oferty nju na kartę przysługuje prawo do rozwiązania umowy o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju z 
rachunkiem i nju na kartę. Wypowiedzenia umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian, tj. do 15 czerwca 2017 r.   
 
Nowe opłaty i zasady Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Strefie 1 podane są w dokumentach załączonych poniżej.  

1. Cennik usług w roamingu w ofercie nju z rachunkiem 
2. Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę 
3. Regulamin promocji „Taniej za transmisję danych w roamingu w Strefie 1 w ofercie nju na kartę” 

 

 
Pozdrawiamy, 
Zespół nju mobile 


