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Regulamin promocji „Urodzinowy MIXer mBank mobile” („Regulamin”) 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Promocja „Urodzinowy MIXer mBank mobile” („Promocja”) organizowana jest przez emFinanse sp. z o.o. 

z siedzibą w Łodzi („mBank mobile”)
1
 i skierowana jest do klientów, którzy w czasie jej trwania za 

pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez mBank mobile zakupią od mBank mobile zestaw 
obejmujący aparat telefoniczny wraz z Kartą SIM i staną się Użytkownikami. Zakup zestawu obejmującego 
aparat telefoniczny wraz z Kartą SIM możliwy jest również z wykorzystaniem kredytu.   

2. W ramach Promocji umowy kredytowe zawierane będą z BRE Bank Spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie 
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30; 02-315 
Warszawa, KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego 
wysokość wg stanu na dzień 01.01.2008 r. wynosi 118.642.672 złote („mBank”). 

3.  Promocja trwa od 12.12.2008 r. do 28.02.2009 r. 
 

§ 2. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

1. W ramach Promocji Użytkownik kupuje zestaw obejmujący aparat telefoniczny wraz z Kartą SIM (wykaz 
aparatów telefonicznych dostępnych w promocji wraz z cennikiem określony jest w Załączniku nr 1) 
(„Zestaw”).  

2. Zakupiona w Zestawie Karta SIM posiada Wartość konta w wysokości 550 zł brutto („Początkowa wartość 
konta”). Karty SIM dostarczane na warunkach Promocji mają predefiniowane numery. Użytkownik może 

dokonać wyboru numeru telefonu wyłącznie spośród numerów wskazanych na stronie 
internetowej: www.mobile.pl. 

3. Zakup Zestawu obejmującego aparat telefoniczny wraz z Kartą SIM może być dokonany z wykorzystaniem 
kredytu w oparciu o umowę kredytową zawartą z mBankiem na warunkach określonych w regulaminie 
Kredytu Gotówkowego w mBanku. 

4.  W ramach Początkowej wartości konta Użytkownik ma możliwość wykonania połączeń głosowych do 
wszystkich krajowych sieci o łącznej długości trwania do 1000 minut. Liczba 1000 minut wskazana powyżej 
wynika z Początkowej wartości konta oraz kosztu jednej minuty krajowego połączenia głosowego 
(z wyłączeniem numerów Specjalnych oraz Premium) w wysokości 55 groszy brutto, pod warunkiem 
wykonywania tylko i wyłącznie krajowych połączeń głosowych. Liczba ta może ulec zmianie w przypadku 
korzystania przez Użytkownika z innych Usług mBank mobile wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu 
oraz w Cenniku usług mBank mobile. 

5.  W ramach niniejszej Promocji poniższe Usługi mBank mobile świadczone są na następujących warunkach:  
a. krajowe połączenia głosowe – 55 groszy brutto/1min; 
b. wysłanie 1 wiadomości SMS do krajowej sieci komórkowej – 18 groszy brutto; 
c. wysłanie 1 wiadomości MMS do krajowej sieci komórkowej lub na e-mail – 40 groszy brutto. 

Opłaty za krajowe połączenia głosowe naliczane są za każdą rozpoczęta sekundę od początku połączenia 
w wysokości 1/60 stawki za minutę połączenia, w zaokrągleniu do pełnych groszy w górę. 

6.  Pozostałe Usługi mBank mobile dostępne są na zasadach i zgodnie z opłatami jakie określa Cennik usług 
mBank mobile, z zastrzeżeniem że w  Promocji nie jest dostępna usługa mZnajomi. 

7.  Początkowa wartość konta nie może być wykorzystana na inne cele niż określone w niniejszej Promocji, nie 
podlega zwrotowi w postaci wypłaty gotówkowej, nie może być przeniesiona celem dokonania doładowania 
innej Karty SIM.   

 
§ 3. OKRES WAŻNOŚCI KONTA 

1. Dla Kart SIM dostarczonych na warunkach Promocji Okres ważności konta na usługi wychodzące został 
ustalony na 1110 dni kalendarzowych liczonych od dnia Włączenia się do mBank mobile, natomiast  Okres 
ważności konta na usługi przychodzące został ustalony na 1140 dni kalendarzowych liczonych od dnia 
Włączenia się do mBank mobile. 

2. Okres ważności konta dla Kart SIM dostarczonych na warunkach Promocji po dokonaniu przez Użytkownika 
kolejnych Doładowań karty SIM, zgodnie z § 4 ust. 4, został ustalony w następujący sposób :  

 

Kwota doładowania Okres ważności konta na usługi 
wychodzące 

Okres ważności konta na usługi 
przychodzące 

0-29 zł brutto 0 dni kalendarzowych 0 dni kalendarzowych 

30-499 zł brutto 30 dni kalendarzowych 60 dni kalendarzowych 

500 zł brutto 360 dni kalendarzowych 390 dni kalendarzowych 

 
§ 4. WYKORZYSTANIE POCZĄTKOWEJ WARTOŚCI KONTA 

                                                 
1
 emFinanse sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź; wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000240238, NIP: 725-190-36-31, kapitał zakładowy emFinanse Sp. z o. o. wynosi 2.400.000 zł 
. 

http://mobile.pl/zalacznik-1-mixer
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1.  W przypadku wykorzystania Początkowej wartości konta przed upływem Okresu ważności konta na usługi 
wychodzące wskazanego w § 3 ust. 1, Użytkownik: 

a. może w dalszym ciągu korzystać z Usług mBank mobile na warunkach określonych w niniejszej 
Promocji, z zastrzeżeniem dokonania kolejnych Doładowań karty SIM, zgodnie z ust. 
3 niniejszego paragrafu; 

b. może rozwiązać umowę o świadczenie Usług mBank mobile, z zastrzeżeniem że rozwiązanie 
umowy o świadczenie Usług mBank mobile nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wykonania 
umowy kredytowej zawartej zgodnie z warunkami Promocji z mBankiem, o ile zakup Zestawu 
dokonany został przy wykorzystaniu kredytu zgodnie z § 1 ust. 2. 

2. W przypadku wykorzystania Początkowej wartości konta przed upływem Okresu ważności konta na usługi 
przychodzące, Użytkownik może do zakończenia Okresu ważności konta na usługi przychodzące, poza 
działaniami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbierać usługi przychodzące. 

3. Po wykorzystaniu Początkowej wartości konta Użytkownik może dokonać kolejnych Doładowań karty SIM. 
4. Dokonanie kolejnego Doładowania karty SIM po upływie Okresu ważności konta, wskazanego w § 3 ust. 1, 

rozpoczyna kolejny Okres ważności konta liczony zgodnie z § 3 ust. 2. Okresy ważności konta nie kumulują 
się. Przy dokonywaniu wielokrotnie Doładowania kart SIM wybierany jest dla Użytkownika najkorzystniejszy 
Okres ważności konta.  

 
§ 5. PAKIET ROZMOWY 150 

1.  W ramach Promocji Użytkownik otrzymuje, na numer Karty SIM przekazanej Użytkownikowi zgodnie 
z niniejszą Promocją, pakiet 150 minut krajowych połączeń głosowych („Pakiet Rozmowy 150”) przez okres 

kolejnych 6 miesięcy od momentu Włączenia się do mBank mobile. 
2. Pierwszy Pakiet Rozmowy 150 Użytkownik otrzyma 15-go dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po 

miesiącu kalendarzowym, w którym dany Użytkownik dokonał Włączenia się do mBank mobile. 
3. Kolejne Pakiety Rozmowy 150 będą przyznawane  15-go  dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 
4. Po upływie 720 godzin od chwili przyznania danego Pakietu Rozmowy 150 niewykorzystane minuty 

przepadają i nie są zwracane Użytkownikowi w żadnej formie 
5. Pakiet Rozmowy 150 rozliczany jest co do 1 (jednej) sekundy połączenia. 
6. Pakiet Rozmowy 150 może być wykorzystany tylko w Okresie ważności konta dla połączeń wychodzących 

i w przypadku dodatniej Wartości konta. 
7.  Użytkownik za pomocą kodu *121# (wpisanego na klawiaturze telefonu i zaakceptowanego przyciskiem 

„zadzwoń”) może sprawdzić liczbę minut pozostałą do wykorzystania w ramach danego Pakietu Rozmowy 
150 oraz czas pozostały do upływu okresu wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

8. Z Pakietu Rozmowy 150 wyłączone są połączenia na numery: mLinii, Poczty Głosowej, a także Połączenia 
Premium oraz połączenia wykonywane w sieciach telekomunikacyjnych innych operatorów  (w roamingu 
międzynarodowym). 

9.  W przypadku, gdy w trakcie trwania połączenia głosowego nastąpi przekroczenie liczby minut dostępnych 
w ramach aktywnego Pakietu Rozmowy 150 lub upłynie okres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu, 
opłaty za pozostałą część połączenia zostaną naliczone zgodnie z warunkami Promocji. 

10.  Po wykorzystaniu Pakietu Rozmowy 150 opłaty za połączenia naliczane są zgodnie z warunkami Promocji. 
 

§ 6. BONUSOWE DOŁADOWANIA 

1. Po Włączeniu się do mBank mobile Użytkownik uzyskuje w ramach Promocji prawo do bonusowych 
Doładowań karty SIM („Bonusowe doładowania”). 

2. Bonusowe doładowania realizowane są, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, poprzez zwiększenie 
Wartości konta o kwotę stanowiącą 50% sumy dokonanych przez Użytkownika Doładowań karty SIM 
w danym miesiącu kalendarzowym. Wartość Bonusowego doładowania jest zaokrąglana w dół do pełnych 
złotych. 

3. Bonusowe doładowania będą przyznawane wyłącznie w przypadku dokonania przez Użytkownika 
Doładowania karty SIM z wykorzystaniem usługi mTransfer, lub usługi Stałe Doładowanie, lub usługi 
Doładowanie SMS. 

4. Bonusowe doładowania  realizowane są po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym Użytkownik 
dokonał Doładowań karty SIM zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, do 10-go dnia następnego miesiąca 
kalendarzowego. 

5. Po otrzymaniu Bonusowego doładowania, Użytkownik otrzyma wiadomość SMS, informującą o zwiększeniu 
Wartości konta o kwotę Bonusowego doładowania.  

6. Bonusowe Doładowanie nie stanowi podstawy do przedłużenia Okresu ważności konta. Bonusowe 
doładowania  są  realizowane na rzecz Użytkownika zgodnie z warunkami Promocji  przez  okres 3-ech  lat  
od  momentu  Włączenia się do mBank mobile.  

 
§ 7. BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY TARYFY 

Nie jest możliwa zmiana warunków korzystania z Usług mBank mobile określonych w niniejszej Promocji na 
warunki określone w Cenniku usług mBank mobile.  
 

§ 8. UTRATA I USZKODZENIE KARTY SIM 
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1. W przypadku utraty Karty SIM przekazanej Użytkownikowi lub jej uszkodzenia zgodnie z niniejszą Promocją 
Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie mBank mobile, a w przypadku kradzieży przedstawić 
dodatkowo dowód zgłoszenia kradzieży organom ścigania. 

2. Zachowanie przez Użytkownika działań wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu stanowić będzie 
podstawę wydania Użytkownikowi nowej Karty SIM umożliwiającej korzystanie z Usług mBank mobile 
zgodnie z warunkami niniejszej Promocji. 

3. Transfer środków z zagubionej lub skradzionej Karty SIM na nowo wydaną Kartę SIM możliwy będzie 
wyłącznie po wcześniejszym zablokowaniu zagubionej lub skradzionej Karty SIM. 

4. Zablokowanie zagubionej lub skradzionej Karty SIM i wydanie nowej Karty SIM możliwe jest jedynie 
w przypadku, gdy numer telefonu przydzielony Użytkownikowi został przez niego zarejestrowany przy 
wykorzystaniu umieszczonej na stronie internetowej: www.mobile.pl zakładki: "Zarejestruj swój 
numer/Ustawienia/Dane Użytkownika". 

5. Koszt wymiany Karty SIM w przypadku jej utraty lub uszkodzenia jest zgodny z Cennikiem usług mBank 
mobile.  

 
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie terminy i sformułowania pisane w Regulaminie Promocji wielką literą, a nie zdefiniowane inaczej 
w jego treści mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług mBank mobile. 

2. O ile niniejszy Regulamin Promocji nie stanowi inaczej do świadczenia Usług mBank mobile zastosowanie 
mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług mBank mobile”. 

3. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zakupu Zestawu (pod warunkiem nie dokonania przez 
Użytkownika Włączenia się do mBank mobile) w terminie 10-ciu dni od dnia dostarczenia mu Zestawu. 
W celu zrealizowania prawa odstąpienia Użytkownik zobowiązany jest do skontaktowania się z mLinią. 
W przypadku dokonania zakupu Zestawu z wykorzystaniem kredytu, zgodnie z § 1 ust. 2, odstąpienie od 
umowy zakupu Zestawu jest skuteczne także wobec umowy kredytowej zawartej z mBankiem.  

4. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, strony zwracają sobie to co świadczyły w stanie niezmienionym, z zastrzeżeniem, że Użytkownik 
zobowiązany będzie do uiszczenie na rzecz mBanku opłat z tytułu udzielenia Użytkownikowi kredytu. Jeżeli 
Użytkownik odstąpi wyłącznie od umowy sprzedaży aparatu telefonicznego z uwagi na brak możliwości, 
zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, odstąpienia od umowy o świadczenie Usług mBank mobile, 
Użytkownik zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz mBanku opłat z tytułu udzielenia Użytkownikowi 
kredytu oraz kwoty Początkowej wartości konta. 

5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług mBank mobile po 
dokonaniu przez Użytkownika Włączenia się do mBank mobile przed upływem 10-ciu dni od dnia 
dostarczenia mu Karty SIM.  

6. Akceptacja warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Załączniku nr 1 oznacza w 
szczególności zgodę Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia przez mBank mobile Usług mBank mobile 
niezwłocznie po Włączeniu się do mBank mobile przez Użytkownika tj. przed upływem 10-ciu dni od dnia 
dostarczenia Użytkownikowi Zestawu, a także oznacza zgodę Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia 
usług finansowych przez mBank niezwłocznie po podpisaniu umowy kredytowej tj. przed upływem 14-stu dni 
od dnia zawarcia tej umowy.  

http://mobile.pl/zalacznik-1-mixer

