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Regulamin usługi „im dłużej, tym lepiej” w ofercie nju na abonament w 

usługach nju 19 zł, nju 29 zł 5G, nju 39 zł 5G 

Obowiązuje od 22.09.2022 do odwołania 

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi „im dłużej, tym lepiej” (zwanej dalej: „Usługą”), dostępnej dla 

abonentów planów taryfowych nju podstawowy z aktywną usługą nju 19 zł, nju 29 zł 5G lub nju 39 zł 5G w nju na abonament (dalej: „Abonenci”) 

oraz zasady korzystania z Usługi w ramach Numeru Dodatkowego oraz Numeru Internetowego Dodatkowego Abonenta.  

Usługę świadczy spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie  

02-326 Warszawa przy Al. Jerozolimskich 160, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, NIP 526-025-09-95, z pokrytym w całości 

kapitałem zakładowym wynoszącym 3 937 072 437,00 zł. 

 

1. W przypadku skorzystania z Usługi nju 19 zł, 29 zł 5G lub nju 39 zł 5G, po osiągnięciu stażu zgodnie z Tabelą 1 poniżej, Abonent otrzymuje 

stałą nagrodę w postaci zwiększonej liczby GB do wykorzystania w każdym okresie rozliczeniowym. 

2. Staż Abonenta na potrzeby Usługi wyliczany jest w miesiącach, od dnia rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie nju na 

abonament na podstawie pełnych, następujących po sobie cykli rozliczeniowych Abonenta w planie taryfowym nju podstawowy 

(zwane dalej: „Pełnymi miesiącami”).  

3. Zwiększenie liczby GB następuje w momencie osiągnięcia przez Abonenta kolejnych progów stażowych zgodnie z poniższym schematem:  

3.1 próg stażowy 1: po upływie 6 pełnych okresów rozliczeniowych liczba GB zostaje zwiększona 2 razy (dalej: „Próg stażowy 1”); 

3.2 próg stażowy 2: po upływie 12 pełnych okresów rozliczeniowych liczba GB zostaje zwiększona 2,5 razy (dalej: „Próg stażowy 2”); 

3.3 próg stażowy 3 po upływie 24 pełnych okresów rozliczeniowych liczba GB zostaje zwiększona 3 razy (dalej: „Próg stażowy 3”). 

4. Zwiększona liczba GB obowiązuje w każdym okresie rozliczeniowym, następującym po osiągnięciu danego Progu stażowego do momentu 

osiągnięcia przez Abonenta kolejnego Progu stażowego. 

5. Zwiększenie liczby GB w ramach Usługi nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, a dodatkowe GB są rozliczane na zasadach określonych w 

Regulaminie planu nju podstawowy lub w jednym z regulaminów wskazanych w pkt 1 powyżej, w zależności od tego, czy Abonent korzysta z 

usługi dodatkowej.  

6. Usługa jest uruchamiana automatycznie. 

Tabela1 

OFERTA ABONENTA 
Liczba GB do wykorzystania  

liczba GB  Próg stażowy 1 Próg stażowy 2 Próg stażowy 3 

nju podstawowy 3 GB 6 GB 7,5 GB 9 GB 

nju 19 zł 3 GB 6 GB 7,5 GB 9 GB 

nju 29 zł 5G 20 GB 40 GB  50 GB 60 GB 

nju 39 zł 5G 40 GB 80 GB 100 GB 120 GB 

 

Informacje dodatkowe 

7. Staż Abonenta liczony w ramach Usługi ulega wyzerowaniu w przypadku przerwania ciągłości korzystania z oferty nju na abonament w planie 

nju podstawowy w następujących przypadkach: 

7.1 migracja z planu taryfowego nju podstawowy do oferty nju na kartę, 

7.2 migracja z planu  taryfowego nju podstawowy do oferty świadczonej pod marką Orange, 

7.3 rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofercie nju na abonament. 

8. Zwiększenie Liczby GB w ramach Usługi nie dotyczy pakietów internetowych w ofercie nju na abonament aktywowanych dodatkowo przez 

Abonenta. 

9. Usługa nie zwiększa limitu GB przyznanego do wykorzystania w roamingu, w tym w krajach Strefy 1. 

10. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.njumobile.pl oraz w siedzibie Orange Polska S.A. 

11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do Usługi zastosowanie mają obowiązujące Abonenta: Regulamin świadczenia usług 

telekomunikacyjnych dla Abonentów nju mobile, Regulamin planu nju podstawowy, Cennik usług w ofercie „nju na abonament”, Regulamin 

korzystania z planu „nju dodatkowy”, „Regulamin usługi  nju 19 zł, nju 29 zł 5G, nju 39 zł 5G.  


