
REGULAMIN PROMOCJI „Jestem-mobile” 
 
I. Organizator 
Promocja organizowana jest przez emFinanse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy 
Piłsudskiego 3; wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego do KRS rejestru przedsiębiorców, za numerem KRS 
100059438, zwaną dalej „Organizatorem”. 

II. Uczestnictwo w Promocji 
Z zastrzeżeniem pkt. IV  promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, zwanych dalej 
Uczestnikami, które spełniają łącznie poniższe warunki: 
1. posiadają lub w trakcie trwania Promocji zakupią kartę SIM mBank mobile, 
2. przez czas trwania Promocji będą utrzymywać swoje konto telefoniczne w stanie 
aktywnym, doładowując je kwotą przedłużającą ważność konta, 
3. dokonają rejestracji swojego numeru telefonu w Promocji na stronie www.mobile.pl, 
podając swój numer telefonu w sieci mBank mobile oraz adres email. (Tego nie rozumiem) 
4. wyraziła, uprzednią zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora  
Promocji w celach promocji i marketingowych oraz wyraziła zgodę na powierzenie 
przetwarzania jej danych podmiotom trzecim.  
 
III. Czas trwania Promocji  

1. Promocja rozpoczyna się począwszy od dnia 13.12.2006 od godziny 08:00.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego ustalenia końcowego terminu 

obowiązywania Promocji, o czym poinformuje na stronach www.mbank.pl 
Uczestników Promocji z 10 dniowym wyprzedzeniem.  

 
IV. Zasady Promocji 
1. Aby wziąć udział w Promocji należy, poza pełnieniem warunków, o jakich mowa w pkt II.,   
polecić kupno karty SIM mBank mobile innej osobie. Za polecenie kupna karty SIM innej 
osobie należy rozumieć:  

a. zakupienie przez tę osobę karty SIM na stronie www.mobile.pl i zapłacenie za nią 
jednym z dostępnych narzędzi płatniczych, 
b. wpisanie przez tę osobę w formularzu zakupu karty SIM w odpowiednim polu 
numeru telefonu komórkowego mBank mobile należącego do Uczestnika Promocji tj. 
osoby, która poleciła mBank mobile, 
c. aktywowanie przez te osobę zakupioną w ten sposób karty SIM.  

2. Na potrzeby niniejszej promocji nie uznaje się za osobę poleconą osoby, która jest już 
zarejestrowana w bazie danych mBank mobile. Zgłoszenie takie jest anulowane i nie jest 
liczone do puli poleconych osób. 
3. Uczestnicy niniejszej Promocji zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świadczenia 
usług mBank mobile. 
4. mBank mobile zastrzega sobie prawo do udzielenia decyzji odmownej o przyznaniu 
Nagrody konkretnemu Uczestnikowi, bez podania przyczyny odmowy.  
5. Promocyjne ceny usług, mBank mobile, do których nabył prawo Uczestnik w związku z 
udziałem w Promocji obowiązują do odwołania. 
 
 
V. Nagrody 
1. Uczestnik Promocji uzyskuje, w doniesieniu do numerów telefonów mBank mobile 
należących do osób, którym polecił mBank mobile, prawo do: 

a. wykonywania krajowych połączeń wychodzących głosowych za połowę ceny w 
stosunku ceny, jaka aktualnie obowiązuje za takie połączenia w cenniku usług mBank 
mobile, z zastrzeżeniem, że połączenia za połowę ceny nie mogą być wykorzystane 
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na połączenia głosowe w ramach roamingu oraz w ramach połączeń 
międzynarodowych, 
b. wysyłania wiadomości SMS do sieci krajowych operatorów komórkowych w cenie 5 
gr. za 1 SMS.  

2. Maksymalna liczba osób, z którymi w danym czasie Uczestnik może korzystać z 
promocyjnych warunków świadczenia usług mBank mobile, a jakich mowa powyżej, wynosi 
20.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania 
(zablokowania) przez Uczestnika Promocji z promocyjnych warunków świadczenia usług 
mBank mobile w sytuacji, gdy Użytkownik swoim postępowaniem, także niezawinionym,  
wpływa na pogorszenie jakości świadczonych przez Organizatora usług lub zagraża 
stabilności systemów teleinformatycznych, w oparciu o które świadczy usługi Organizator.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo przerywania połączeń wykonywanych w ramach 
Promocji trwających powyżej 20 minut. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas jakiekolwiek 
odszkodowanie z tego tytułu.  
5. Zmiana numerów telefonów, z którymi w danym czasie Uczestnik może korzystać z 
promocyjnych warunków świadczenia usług mBank mobile, jest możliwa po przekroczeniu 
maksymalnej dopuszczalnej liczby poleconych osób, za dodatkową odpłatnością w wysokości 
2 zł i pod warunkiem dokonania odpowiednich zmian w rejestracji do Promocji.   
7. Po zakończeniu Promocji uczestnik Promocji ponosi koszty świadczonych przez 
Organizatora usług ( pkt V.1. pkt a i b) według aktualnie obowiązującego cennika.  
 
VI. Komisja  
1. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwać będzie Komisja powołana przez 
Organizatora Promocji. 
2.  Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności weryfikacja poprawności 
przyznawania Nagród.  
  

 
VII. Reklamacje  
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik powinien składać 
korespondencyjnie na adres: 
mBank mobile, 
Wydział Obsługi Klienta 
Skrytka Pocztowa Numer 2140 
90-959 Łódź z dopiskiem ‘Reklamacja promocji.’ 
2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony 
pisemnie, drogą mailową nie później niż w terminie do 30 dni od daty złożenia reklamacji.   
3. Decyzja mBank mobile w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną.  
 
VIII. Postanowienia końcowe  
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:  
a) w siedzibie emFinanse – 90-368 Łódź, al. Piłsudskiego 3. 
c) na stronach internetowych mBank mobile: www.mobile.pl  
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 
Promocji pod nazwą „Jestem-mobile”  
3. Rejestracja do Promocji zgodnie z pkt. II.3 oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią 
niniejszego Regulaminu i że ją akceptuje. 
4. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie lub odwołaniu 
Promocji zostanie podana do wiadomości przez Organizatora na stronach internetowych 
mBanku mobile: www.mobile.pl.  
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu świadczenia usług mBank mobile. 
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