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Regulamin oferty nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. 
 
 

1. nju na kartę („Oferta”) to oferta skierowana do osób fizycznych, którzy :  
1.1. zakupią Starter w ofercie nju na kartę lub  
1.2. zmienią ofertę na nju na kartę na zasadach określonych w „Regulaminie promocyjnego prześcia do nju na 

kartę” lub  
1.3. zmienią ofertą na nju na kartę na zasadach określonych w „Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru 

w ofercie nju mobile”  

2. W ramach Oferty Abonent może: 
2.1. wykonywać połączenia zgodnie z Cennikiem  
2.2. wysyłać SMS-y i MMS-y zgodnie z Cennikiem 

2.3. korzystać z innych usług i promocji dostępnych w ofercie nju na kartę zgodnie z regulaminami tych usług  
i promocji. 

3. Zasady dotyczące Starterów dostępnych w Ofercie nju na kartę przedstawia Tabela 1. 

         Tabela 1. 
 
 

 
 
 

 
 

3.1. Kwota startowa dostępna w ramach Startera może być wykorzystana na wszystkie usługi wymienione  

w Cenniku  
3.2. W przypadku niewykorzystania Kwoty startowej przed upływem Okresu aktywnego Kwota Startowa 

bezpowrotnie przepada, chyba że Abonent doładuje konto, a tym samym wydłuży jego ważność . 

3.3. Okres aktywny oraz Okres pasywny liczony jest od W łączenia się do sieci. Okres aktywny oraz Okres 
pasywny nie kumulują się. 

3.4. O fakcie Włączenia się do sieci Abonent jest informowany SMS-em. 

4. Zasady dotyczące kwot i ważności Doładowań przedstawia Tabela 2. 
Tabela 2. 

Nominał Doładowania  
(w zł z VAT) 

Środki z Doładowania  
(w zł) 

Okres aktywny  
(w dniach) 

Okres pasywny  
(w dniach) 

5 5 7 7 

10 10 10 10 

25 25 93 186 

40 40 93 372 

50 50 186 372 

100 100+10 186 372 

200 200+30 186 372 

 
4.1. Jednostki rozliczeniowe dostępne w ramach Doładowań mogą być wykorzystana na wszystkie usługi 

wymienione w Cenniku 
4.2. W przypadku niewykorzystania jednostek rozliczeniowych dostępnych w ramach Doładowań przed upływem 

Okresu aktywnego jednostki te bezpowrotnie przepada, chyba że Abonent doładuje konto, a tym samym 

wydłuży jego ważność. 
4.3. Jednostki rozliczeniowe dostępne w ramach dokonanych Doładowań kumulują się, natomiast ich termin 

ważności ustalany jest zgodnie z najkorzystniejszym dla Abonenta okresem ważności. Jeżeli aktualnie 

 starter na kartę 5zł starter na kartę 20zł 

Kwota startowa 5 zł 20 zł 

Okres aktywny 31 dni 31 dni 

Okres pasywny 372 dni 372 dni 
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 obowiązujący termin ważności konta jest dłuższy niż wynika to z dokonanego Doładowania, ważność konta 
nie ulega zmianie.  

4.4. O fakcie doładowania Konta głównego Abonent jest informowany SMS-em. 
4.5. Abonent może doładować Konto główne korzystając np. z karty zdrapki (14-cyfrowy kod doładowujący), 

wydruku z terminala (14-cyfrowy kod doładowujący), bankomatu, bankowości elektronicznej. 

4.6. Abonent może doładować swoje Konto główne wykorzystując 14-cyfrowy kod doładowujący poprzez: 
4.6.1. wpisanie w telefonie krótkiego kodu *128*14-cyfrowy kod# i potwierdzenie przyciskiem „zadzwoń”  
4.6.2. wybór odpowiedniej opcji w Automatycznej Obsłudze Klienta pod numerem *620 (opłata za połączenie 

zgodna z obowiązującym Abonenta Cennikiem) 
4.7. Abonent może sprawdzić stan dostępnych jednostek rozliczeniowych oraz ich ważność poprzez:  

4.7.1. wpisanie w telefonie krótkiego kodu *127*1# i potwierdzenie przyciskiem „zadzwoń” 

4.7.2. Twoje Menu  tj. wybór na klawiaturze telefonu krótkiego *127*# i potwierdzenie przyciskiem „zadzwoń” 
4.7.3. wybór odpowiedniej opcji w Automatycznej Obsłudze Klienta pod numerem *620 (opłata za połączenie 

zgodna z obowiązującym Abonenta Cennikiem) 

4.7.4. wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu się nju on-line na stronie www.njumobile.pl/mojekonto 
5. W ramach Oferty Abonent zobowiązuje się:  

5.1. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego, to jest w szczególności ruchu nie służącego 

wymianie informacji, ruchu, którego wyłącznym celem jest uzyskiwanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) 
połączeń telekomunikacyjnych zarówno w sieci nju mobile jak i pomiędzy siecią nju mobile, a innymi sieciami 
telekomunikacyjnymi;  

5.2. nie używać karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu 
połączeń telefonicznych, tzw. rozwiązań „call center”;  

5.3. nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych 

pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. 
rozwiązania telemetryczne) lub do generowania ruchu maszynowego (ruchu typu „maszyna do maszyny” lub 
„maszyna do Abonenta”);  

5.4. nie używać Karty SIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści, w szczególności informacji 

przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Abonenta,  
a także służących do osiągnięcia efektu handlowego.  

6. PTK Centertel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego ograniczenia świadczenia usług w przypadku 

stwierdzenia któregokolwiek z zachowań opisanych w pkt 5 oraz gdy do PTK Centertel wpłyną skargi innych 
Abonentów w związku z otrzymywaniem SMS-ów SPAMów z numeru Abonenta. 

7. PTK Centertel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia 

któregokolwiek z zachowań opisanych w pkt 5 i 6.  
8. W ramach Oferty Abonent może korzystać z usług, promocji chyba, że warunki tych usług i promocji stanowią 

inaczej. Sposób korzystania z usług i promocji regulują Regulaminy tych usług i promocji.  

9. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie PTK Centertel sp. z o.o., na stronie internetowej www.njumobile.pl. 
10.  W ramach Oferty Abonent może korzystać z usług oraz promocji, chyba że warunki tych usług i promocji stanowią 

inaczej. Zasady oraz sposób korzystania z usług i promocji określają Regulaminy tych usług i promocji. 

11.  W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące Abonenta: Regulamin 
świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę, Cennik oferty nju na kartę, Regulaminy 
usług, Regulaminy promocji. 

12.  Oferta obowiązuje do odwołania. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany lub wcześniejszego odwołania 
Oferty w każdym czasie bez podania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych w ramach Oferty.  

13.  „nju mobile” w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka 

pod firmą „Polska Telefonia Komórkowa-Centertel“ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 
10a, 01-230 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale 

zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, nr NIP 527-020-68-72 (dalej „Operator” lub „PTK Centertel“). Pojęcie „nju 
mobile” nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności 

połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na 
których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi.  

 

http://www.njumobile.pl/mojekonto
http://www.njumobile.pl/

