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Regulamin „Pakietów internetowych w ofercie nju z rachunkiem” 
obowiązuje od 16 kwietnia 2013r. do odwołania 
 
 
Pakiety internetowe w ofercie nju z rachunkiem” (dalej: „Usługa”) to usługa promocyjna dostępna dla 

Abonentów oferty nju z rachunkiem. W ramach Usługi Abonent ma możliwość korzystania z 

jednorazowego pakietu internetowego o wybranej przez siebie wartości spośród oferowanych przez 

Operatora opcji pakietu: 350 MB, 700 MB (dalej: „Pakiet”) do wykorzystania na przesyłanie danych na 

zasadach opisanych poniżej. 

 

Jak włączyć? 

1. Zlecenia włączenia Usługi można dokonać na jeden z poniżej podanych sposobów: 

 wysłanie SMS-a pod numer 354 w treści wpisując komendę AKT 350 lub AKT 700 w zależności od 

wybranej przez Abonenta opcji Pakietu, (koszt jak za wysłanie SMS-a zgodny z obowiązującym 

Abonenta Cennikiem usług) 

 wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do nju mobile On-line na stronie www.njumobile.pl/online, 

 skorzystanie z menu karty SIM w telefonie (koszt jak za wysłanie SMS-a zgodny z obowiązującym 

Abonenta Cennikiem usług). 

 

2. Aktywacja Usługi następuje w ciągu 24 godzin, o czym Abonent zostanie poinformowany SMS-em. 

 

3. Aktywacja Usługi następuje na czas określony tj. do końca okresu rozliczeniowego, w którym zostało 

złożone zlecenie włączenia . Jest to usługa jednorazowa. 

 

4. Aby Abonent mógł korzystać z Pakietu w kolejnym cyklu rozliczeniowym, musi dokonać ponownej 

aktywacji Pakietu na jeden ze sposobów opisanych w pkt. 1.  

 

5. W danym cyklu rozliczeniowym Abonent może włączyć maksymalnie 5 Pakietów Internetowych z 

dowolnej opcji pakietu.  

 

6. Wartości Pakietów sumują się. 

 

Jak korzystać? 

7. w ramach Usługi w każdym okresie rozliczeniowym Abonent ma możliwość otrzymywania Pakietu o 

wybranej przez siebie wartości spośród następujących opcji Pakietu: 350 MB, 700 MB do wykorzystania 

na przesyłanie danych na terenie Polski w technologii HSDPA, 3G (UMTS), EDGE, GPRS przy 

ustawieniach APN: Internet lub wap. Taktowanie odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 100 

kB (danych wysłanych i odebranych liczonych łącznie). 
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8. Po wyczerpaniu środków dostępnych w ramach Pakietu opłaty za transmisje danych pobierane są 

zgodnie z Cennikiem Usług w ofercie nju z rachunkiem. 

 

9. Niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym środki dostępne w ramach Pakietu bezzwrotnie 

przepadają. 

 

10. Pakiety mają lejek włączający się automatycznie po wyczerpaniu limitu danych dostępnego w ramach 

Pakietu, wówczas prędkość transmisji spadnie do 16 kbps.  

 

11. W przypadku, kiedy Abonent korzysta z kilku pakietów łącznie (w tym z pakietów wynikających z 

innych regulaminów) prędkość transmisji spadnie do 16 kbps po wyczerpaniu limitu pakietu wynikającego 

z sumy włączonych pakietów. 

 

12. Po przekroczeniu nowego limitu (będącego sumą zużycia) lejek zostanie założony ponownie. 

 

13. Pakiet  przyznany Klientowi, nie będzie działał w roamingu. Stawki za transmisję będą naliczane 

zgodnie z cennikami transmisji danych w roamingu. 

 

14. W przypadku działania Usługi w czasie niepełnego okresu rozliczeniowego opłata za Pakiet oraz 

wielkość Pakietu wynosi 100% wartości. 

 

15. W każdej chwili Abonent ma możliwość sprawdzenia stanu Pakietu zamówionego w ramach Usługi 

(stanu zsumowanych Pakietów zgodnie z pkt 8) na jeden ze sposobów określonych w pkt 1, z 

zastrzeżeniem, że w treści SMS-a wysłanego pod numer 358 należy wpisać ILE 350 w przypadku 

Pakietu 350 MB lub ILE 700 w przypadku Pakietu 700 MB (koszt jak za wysłanie SMS-a zgodny z 

obowiązującym Abonenta Cennikiem usług). 

 

Ile to kosztuje? 

16. Opłata jednorazowa za korzystanie z Usługi doliczana jest do faktury i uzależniona jest od wybranego 

przez Abonenta Pakietu, co przedstawia poniższa tabela:  

 

Pakiet 350 MB 700 MB 

opłata jednorazowa 5 zł 7 zł 

 

 

Dodatkowe informacje 

17.  Usługa nie działa w roamingu. 

 

18. Usługa może być w dowolnym czasie odwołana lub zmieniona przez PTK Centertel SP z o.o., co nie 

powoduje utraty lub zmiany korzyści przyznanych Abonentowi przed zmiana lub odwołaniem Usługi. 

 

19. Mając włączona Usługę, można również korzystać z innych promocji oraz usług promocyjnych 

dostępnych w ofercie nju z rachunkiem, chyba że regulaminy tych promocji lub usług stanowią inaczej. 

 

20. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.njumobile.pl. 

 

21. Włączenie Usługi jest jednoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu. 

 

22. W pozostałym zakresie do Usługi stosuje się obowiązujące Abonenta: Regulamin świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez spółkę Polska Telefonia Komórkowa - Centertel Spółka z ograniczoną 
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odpowiedzialnością z dnia 16 kwietnia 2013 roku dla Abonentów nju mobile. 

 

23. „nju mobile” w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza ofertę świadczoną w ramach mobilnej 

sieci telekomunikacyjnej, 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 

mobilnej sieci telekomunikacyjnej Operatora 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.  
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