
REGULAMIN PROMOCJI „mDealer” 
 
I. Organizator 
Promocja „mDealer” („Promocja”) organizowana jest przez emFinanse Sp. z o.o. z siedzibą 
w Łodzi, przy ulicy Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000240238, kapitał zakładowy emFinanse Sp. z o.o. wynosi 
3 120 000 zł (dane wg stanu na dzień 13.11.2008 r.) zwanym dalej „Organizatorem” lub 
„mBank mobile”. 

 
II. Uczestnictwo w Promocji 
1.  Promocja przeznaczona jest dla UŜytkowników, którzy w trakcie trwania Promocji 

polecą innym osobom fizycznym zakup Startera w mBank mobile, bądź przeniesienie 
przydzielonego im przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego numeru telefonu 
do mBank mobile na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz dla osób 
fizycznych, którzy dzięki poleceniu dotychczasowych UŜytkowników staną się Nowymi 
UŜytkownikami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2.  Organizator na potrzeby niniejszej Promocji stosuje następującą terminologię: 
a.  Polecający – osoba fizyczna spełniająca łącznie poniŜsze warunki: 

(i)  jest lub w trakcie trwania Promocji stanie się UŜytkownikiem;  
(ii)  przez czas trwania Promocji będzie utrzymywać swoją Kartę SIM w Okresie 

waŜności konta dla połączeń wychodzących  poprzez dokonywanie 
Doładowań karty SIM kwotą przedłuŜającą Okres waŜności konta dla 
połączeń wychodzących; 

(iii)  dokonała rejestracji swojego numeru Karty SIM (Numer Polecającego) na 
stronie www.mobile.pl, podając swój numer Karty SIM oraz adres email; 

(iv)  dokonała potwierdzenia rejestracji, o której mowa w pkt. (iii) powyŜej opłatą 
aktywacyjną za pomocą mTRANSFERU, za pośrednictwem swojego 
indywidualnego rachunku w mBanku, dowolną kwotą nie mniejszą niŜ 1 gr, oraz 
zalogowała się do serwisu na stronie www.mobile.pl; 

(v) poleciła zakup Startera lub przeniesienie przydzielonego przez innego 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego numeru telefonu do mBank mobile na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przy czym jako polecenie 
rozumienie jest wpisanie numeru Karty SIM Polecającego w formularzu 
wypełnianym przy dokonywaniu zakupu nowego Startera lub przenoszeniu 
przydzielonego przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego numeru 
telefonu do mBank mobile; 

b. Nowy UŜytkownik – osoba fizyczna, która na polecenie Polecającego dokonała 
zakupu Startera, bądź dokonała przeniesienia przydzielonego przez innego 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego numeru telefonu do mBank mobile; 

c. Numer Polecającego – numer Karty SIM naleŜącej do Polecającego wskazany przez 
Nowego UŜytkownika w formularzu wypełnianym przez Nowego UŜytkownika przy 
dokonywaniu zakupu nowego Startera lub przenoszeniu przydzielonego przez  
innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego numeru telefonu do mBank mobile, 

d. Numer Nowego UŜytkownika – numer Karty SIM Nowego UŜytkownika; 
e. mBank – BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30; 02-315 Warszawa, pod 
numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej 
NIP: 526-021-50-88. 

 
III. Czas trwania Promocji  
1. Promocja rozpoczyna się od dnia 20 maja 2009 r. i trwa do odwołania. 



2. Organizator poinformuje o odwołaniu Promocji poprzez zamieszczenie stosownej 
informacji na stronach www.mobile.pl z 10-dniowym wyprzedzeniem.  

 
IV. Zasady Promocji 
1.  Aby wziąć udział w Promocji, Polecający musi w trakcie trwania Promocji polecić 

Nowemu UŜytkownikowi zakup nowego Startera  bądź przeniesienie przydzielonego 
przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego numeru telefonu do mBank mobile, 
przy czym jako polecenie rozumie jest wpisanie numeru Karty SIM Polecającego w 
formularzu wypełnianym przy dokonywaniu przez Nowego UŜytkownika zakupu nowego 
Startera lub przenoszeniu przydzielonego przez innego przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego numeru telefonu do mBank mobile.   

2.  Aby wziąć udział w Promocji, Nowy UŜytkownik powinien:  
a.  dokonać zakupu nowego Startera o numerze Karty SIM dostępnym w puli 

wskazanej na stronie www.mobile.pl i zapłacić za niego jednym z dostępnych 
narzędzi płatniczych albo  

b. dokonać przeniesienia przydzielonego przez innego przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego numeru telefonu do mBank mobile poprzez złoŜenie wniosku 
na stronie www.mobile.pl oraz spełnienie warunków wymaganych do przeniesienia 
numeru zgodnie z Regulaminem przenoszenia przydzielonego numeru 
telefonicznego, 

c.  wpisać Numer Polecającego w formularzu wypełnianym przez Nowego UŜytkownika 
przy dokonywaniu zakupu nowego Startera lub przenoszeniu przydzielonego przez  
innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego numeru telefonu do mBank mobile, 
przy czym wpisanie Numeru Polecającego powinno nastąpić w czasie co najmniej 
24 godzin od wykonania przez Polecającego potwierdzenia rejestracji o której mowa 
w pkt II.2.a.(iii). 

d.  wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby niniejszej 
Promocji, w szczególności na przekazywanie Polecającemu Numeru Nowego 
UŜytkownika oraz przekazywanie Polecającemu, w sposób pośredni, informacji 
o wartości dokonywanych Doładowań karty SIM.   

  
V. Uprawnienie Polecającego 
1. W ramach Promocji Polecający otrzymuje Doładowanie karty SIM w wysokości 10% od 

wartości kaŜdego Doładowania karty SIM Numeru Nowego UŜytkownika zrealizowanego 
przez Nowego UŜytkownika  za pomocą usługi przez mTransfer lub Stałe Doładowanie 
lub Doładowanie SMS na kwotę minimum 10 PLN brutto („Dodatkowe Doładowania”). 

2. Dodatkowe Doładowanie jest przyznawane, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu,  na 
Numer Polecającego podany przez Nowego UŜytkownika w momencie zakupu nowego 
Startera, bądź dokonania przeniesienia przydzielonego przez innego przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego numeru telefonu do mBank mobile. 

3. Wartość Dodatkowego Doładowania będzie zaokrąglana do pełnych złotówek w dół. 
4. Dodatkowe Doładowania będą przyznawane w przeciągu maksymalnie 72 godzin od 

momentu dokonania Doładowania karty SIM Numeru Nowego UŜytkownika w kwocie 
minimum 10 PLN brutto.  

5. Polecający będzie mógł otrzymywać Dodatkowe Doładowania za dokonywanie 
Doładowań kart SIM maksymalnie przez 20 (dwudziestu) Nowych UŜytkowników.  

6. Polecający moŜe w dowolnej chwili usunąć wybrane Numery Nowych UŜytkowników 
logując się na stronie www.mobile.pl, przy czym usunięcie danego Numeru Nowego 
UŜytkownika powoduje definitywne zaprzestanie otrzymywania Dodatkowych 
Doładowań z tytułu Doładowań karty SIM danego Numeru Nowego UŜytkownika. 

7. Dodatkowe Doładowanie nie stanowi podstawy do przedłuŜenia Okresu waŜności konta 
Numeru Polecającego i nie zwalnia Polecającego z obowiązku Doładowania karty SIM 



Numeru Polecającego minimalną kwotą, wynikającą z właściwego dla Polecającego  
Cennika usług mBank mobile niezbędną do przedłuŜania Okresu waŜności konta.  

8. Mimo spełnienia przez Polecającego  warunków do przyznania mu Dodatkowego 
Doładowania, Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania 
Dodatkowego Doładowania w sytuacji, gdy Polecający swoim postępowaniem, wpływa 
na pogorszenie, jakości świadczonych przez Organizatora Usług mBank mobile lub 
zagraŜa stabilności systemów teleinformatycznych, w oparciu, o które Organizator 
świadczy Usługi mBank mobile.  

9. Z zastrzeŜeniem usług Premium Rate i Roamingu mBank mobile, Dodatkowe 
Doładowania mogą być wykorzystane na dowolne Usługi mBank mobile.   

10. Polecający ponosi koszty Usług mBank mobile według aktualnie obowiązującego, 
właściwego dla niego Cennika usług mBank mobile dostępnego na stronach 
www.mobile.pl.  

 
VI. Uprawnienia Nowego UŜytkownika  

1. Nowy UŜytkownik w momencie wpisania Numeru Polecającego w formularzu 
wypełnianym przy dokonywaniu zakupu nowego Startera albo przenoszeniu 
przydzielonego przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego numeru telefonu do 
mBank mobile, zgodnie z pkt IV. 2, nabywa prawo do jednorazowego Doładowania 
karty SIM Numeru Nowego UŜytkownika w postaci pakietu 50 minut („Dodatkowe 
Minuty”). 

2. Dodatkowe Minuty zostaną przyznane na Nowy Numer UŜytkownika po wykonaniu 
pierwszego Zasilenia konta Numeru Nowego UŜytkownika na kwotę minimum 20 PLN 
brutto  za pomocą usługi mTransfer lub Doładowanie SMS lub Stałe Doładowanie. 

3. Aktywacja Dodatkowych Minut nastąpi w przeciągu maksymalnie 72 godzin od 
wykonania doładowania karty SIM, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Zasady korzystania z Dodatkowych Minut są następujące: 
a. Dodatkowe Minuty są wymienne na SMS-y w stosunku: 30 sekund = 1 SMS;  
b. Dodatkowe Minuty rozliczane są co do 1 (jednej) sekundy połączenia, przy 

czym wysłanie SMS skutkuje rozliczeniem 30 sekund; 
c. Dodatkowe Minuty mogą być wykorzystane tylko w Okresie waŜności konta dla 

połączeń wychodzących i w przypadku dodatniej Wartości konta Numeru 
Nowego UŜytkownika ; 

d. Po upływie 720 godzin od chwili przyznania Dodatkowych Minut 
niewykorzystane minuty przepadają i nie są zwracane Nowemu UŜytkownikowi 
w Ŝadnej formie; 

e. Nowy UŜytkownik za pomocą kodu *121# (wpisanego na klawiaturze telefonu 
i zaakceptowanego przyciskiem „zadzwoń”) moŜe sprawdzić liczbę minut 
pozostałą do wykorzystania w ramach Dodatkowych Minut oraz czas pozostały 
do upływu okresu wskazanego w lit. d niniejszego ustępu;  

f. Dodatkowe Minuty mogą być wykorzystane na wykonywanie połączeń 
telefonicznych oraz SMS’y , z zastrzeŜeniem braku moŜliwości wykonywania 
połączeń na numery: mLinii, Poczty Głosowej, jak równieŜ korzystania z Usług 
mBank mobile typu Premium Rate oraz z usług telekomunikacyjnych 
w Roamingu; 

g. w przypadku, gdy w trakcie trwania połączenia głosowego nastąpi 
przekroczenie liczby minut dostępnych w ramach Dodatkowych Minut lub 
upłynie okres wskazany w lit. d niniejszego ustępu, opłaty za pozostałą część 
połączenia zostaną naliczone zgodnie z obowiązującym, właściwym dla danego 
Nowego UŜytkownika Cennikiem usług mBank mobile; 

h. po wykorzystaniu Dodatkowych Minut opłaty za połączenia i SMS’y naliczane 
są zgodnie z obowiązującym, właściwym dla danego Nowego UŜytkownika 
Cennikiem usług mBank mobile. 



5. Dodatkowe Minuty nie stanowią podstawy do przedłuŜenia Okresu waŜności konta 
Numeru Nowego UŜytkownika i nie zwalniają Nowego UŜytkownika z obowiązku 
Doładowania karty SIM Numeru Nowego UŜytkownika minimalną kwotą, wynikającą 
z właściwego dla Nowego UŜytkownika Cennika usług mBank mobile niezbędną do 
przedłuŜania Okresu waŜności konta. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Nowego UŜytkownika z Promocji 
w sytuacji, gdy Nowy UŜytkownik swoim postępowaniem, wpływa na pogorszenie, 
jakości świadczonych przez Organizatora Usług mBank mobile lub zagraŜa stabilności 
systemów teleinformatycznych, w oparciu, o które Organizator świadczy Usługi 
mBank mobile.  

 
VII. Reklamacje  

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Polecający lub Nowy UŜytkownik  
powinien składać korespondencyjnie na adres: 
mBank mobile, 
Wydział Obsługi Klienta 
Skrytka Pocztowa Numer 2140 
90-959 Łódź z dopiskiem „Reklamacja mDealer” 

2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Polecający lub Nowy UŜytkownik  zostanie 
powiadomiony pisemnie, drogą mailową nie później niŜ w terminie do 30 dni od daty 
złoŜenia reklamacji.   

3. Decyzja w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną. Nie pozbawia to 
jednak Polecającego lub Nowego UŜytkownika moŜliwości dochodzenia swoich praw na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w drodze postępowania 
sądowego. 

 
IX. Postanowienia końcowe  

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w: 
a. siedzibie emFinanse: 90-368 Łódź, al. Piłsudskiego 3. 
b. na stronach internetowych mBank mobile: www.mobile.pl  

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 
Promocji pod nazwą „mDealer”.  

3. WyraŜenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby niniejszej 
Promocji  zgodnie z pkt. IV.2.d oznacza, Ŝe Nowy UŜytkownik zapoznał się z treścią 
niniejszego Regulaminu i Ŝe ją akceptuje. 

4. Organizator zastrzega moŜliwość zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie lub odwołaniu 
Promocji zostanie podana do wiadomości przez Organizatora na stronach internetowych 
mBank mobile: www.mobile.pl.  

5. Wszelkie terminy i sformułowania pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą, 
a nie zdefiniowane inaczej w jego treści, mają znaczenie nadane im w Regulaminie 
świadczenia usług mBank mobile lub właściwym dla danego Polecającego lub Nowego 
UŜytkownika Cenniku usług mBank mobile. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
postanowienia Regulaminu świadczenia usług mBank mobile, Cenników usług mbank 
mobile oraz Regulaminu przenoszenia przydzielonego numeru telefonicznego 
dostępnych na stronach internetowych www.mobile.pl. 

 
 
 


