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„Regulamin migracji z oferty Orange na abonament, mix i oferty na kartę (dalej: „Oferta Orange”) oraz oferty „nju 
na kartę” do oferty „nju z rachunkiem” określa zasady migracji, umożliwiającej zmianę oferty, z której obecnie 
korzysta Abonent.

 1.  Migracja z oferty Orange na abonament lub mix na ofertę „nju z rachunkiem”.

Jak zmienić ofertę?
   1.1.  Przejście z Oferty Orange na abonament lub mix na ofertę „nju z rachunkiem” możliwe jest za pośrednictwem 

sklepu internetowego www.njumobile.pl,
   1.2.  W celu wyrażenia woli otrzymania dokumentów niezbędnych do przejścia z Oferty Orange na abonament 

lub mix do oferty „nju z rachunkiem” i zawarcia przez Abonenta Umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych z Operatorem w ofercie „nju z rachunkiem” należy złożyć zamówienie na stronie 
internetowej www.njumobile.pl,

   1.3.  Zmiana oferty jest ograniczona w przypadku Abonentów składających dyspozycje w Okresie Zastrzeżonym 
(zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie).

   1.4.  Zmiana oferty Orange na abonament lub mix na ofertę „nju z rachunkiem” w Okresie Zastrzeżonym 
możliwa jest jedynie pod warunkiem zwrotu udzielonej Abonentowi przez Operatora ulgi w związku  
z zawartą umową w Ofercie Orange abonament lub mix,

   1.5.  Pod pojęciem „Okres Zastrzeżony” należy rozumieć okres, na który została zawarta umowa o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych na czas określony (okres ten jest wskazany na formularzu umowy lub aneksie 
do umowy),

   1.6.  Zmiana oferty Orange na abonament lub mix na ofertę „nju z rachunkiem” nastąpi od pierwszego dnia 
okresu rozliczeniowego następującego bezpośrednio po okresie, w którym dyspozycja Abonenta została 
złożona, bądź pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego (tj. drugiego okresu rozliczeniowego 
następującego po okresie, w którym dyspozycja Abonenta została złożona) w zależności od możliwości 
technicznych Operatora. 

Ile to kosztuje?
   1.7.  Przejście na ofertę „nju z rachunkiem” wiąże się z opłatą aktywacyjną określoną w Cenniku i Regulaminie 

promocji w ofercie „nju z rachunkiem”, chyba że Abonent wyrazi zgodę na otrzymywanie e-faktury. 

Informacje dodatkowe
   1.8.  Złożenie dyspozycji zmiany Oferty Orange na abonement lub mix na ofertę „nju z rachunkiem” oznacza 

akceptację przez Abonenta postanowień niniejszego Regulaminu, Cennika usług w ofercie „nju z rachunkiem”, 
Regulaminu promocji w ofercie „nju z rachunkiem” oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 
dla Abonentów oferty nju mobile.

   1.9.  Abonent zostanie poinformowany o fakcie przeniesienia numeru z Oferty Orange na abonament lub mix  
na ofertę „nju z rachunkiem” SMS-em.

  1.10.  Po złożeniu dyspozycji zmiany dotychczasowej Oferty Orange na abonament lub mix na ofertę „nju  
z rachunkiem” nie ma możliwości cofnięcia dyspozycji. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nju 
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mobile na odległość przysługuje Abonentowi w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy, w tym przypadku 
następuje powrót do poprzedniej oferty.

  1.11.  Z chwilą zmiany dotychczasowej Oferty Orange na abonament lub mix na ofertę „nju z rachunkiem” 
Abonentowi zostaną wyłączone wszystkie dotychczasowe usługi w Ofercie Orange na abonament lub mix.

  1.12.  Wszelkie rabaty, ulgi i zniżki przysługujące Abonentowi w dotychczasowej Ofercie Orange na abonament 
lub mix nie mają zastosowania do oferty „nju z rachunkiem”. Z chwilą aktywacji oferty „nju z rachunkiem” 
Abonent rozliczany jest zgodnie z obowiązującym go Cennikiem usług  w ofercie „nju z rachunkiem”. 

  1.13.  Niewykorzystane pakiety bezpłatnych minut lub SMS-ów, środki w ramach kwoty zobowiązania, kwoty 
deklarowanej, abonamentu, usług podstawowych i dodatkowych w dotychczasowej ofercie/planie taryfowym, 
nie podlegają Kapitałowi Złotówek i nie przechodzą do oferty „nju z rachunkiem”, a ich wartość nie podlega 
zwrotowi. 

  1.14.  Pochodzące z doładowań i niewykorzystane jednostki taryfowe (dotyczy doładowań realizowanych 
samodzielnie przez Abonenta, natomiast nie dotyczy doładowań promocyjnych przyznawanych dodatkowo 
w ramach odrębnych usług lub promocji) w Ofercie Orange mix nie zostają przeniesione i nie będą do 
wykorzystania w ofercie „nju z rachunkiem”. 

  1.15.  W przypadku, gdy Abonent nie zapłacił w terminie ostatniej faktury w Ofercie Orange na abonament lub 
mix, Operator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia lub wstrzymania realizacji dyspozycji zmiany oferty 
na „nju z rachunkiem” – do czasu uregulowanie przez Abonenta zaległości za usługi telekomunikacyjne  
w Ofercie Orange na abonament lub mix.

  1.16.  W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się obowiązujące Abonenta: Cennik usług „nju mobile, 
Regulamin promocji w ofercie „nju z rachunkiem” oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 
dla Abonentów nju mobile.

2.  Migracja z ofert: Orange na kartę lub nju na kartę zwane dalej „Oferta na kartę” do oferty „nju z rachunkiem”.
   2.1.  Przejście z Oferty na kartę na ofertę „nju z rachunkiem” to migracja dostępna dla Abonentów „Orange ofert 

na kartę” oraz dla Abonentów oferty „nju na kartę”, którzy dla danego numeru abonenckiego zmieniają 
swój status z Abonenta „Oferty na kartę” na Abonenta oferty „nju z rachunkiem”.

Jak skorzystać?
   2.2.  Aby skorzystać z Promocji Abonent powinien podpisać stosowne oświadczenie oraz zawrzeć umowę  

o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofercie „nju z rachunkiem” z zachowaniem dotychczasowego 
numeru abonenckiego (dalej; „Umowa”). W celu wyrażenia woli otrzymania dokumentów niezbędnych do 
przejścia z oferty „Orange na kartę” lub oferty „nju na kartę” do oferty „nju z rachunkiem” i zawarcia przez 
Klienta Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem w ofercie „nju z rachunkiem”  
z wykorzystaniem usług Sklepu Internetowego njumobile należy wejść na stronę internetową www.njumobile.pl  
i dokonać wyboru oferty „nju z rachunkiem” dostępnej w Sklepie Internetowym.

   2.3.   Zmiana Oferty na kartę nastąpi w ciagu 7 dni od podpisania umowy o świadczenu usług telekomunikacyjnych 
w ofercie „nju z rachunkiem”.

Ile to kosztuje? 
   2.4.  Migracja z oferty „Orange na kartę” lub oferty „nju na kartę” do oferty „nju z rachunkiem” jest bezpłatna. 

Opłata aktywacyjna jest zgodna z Cennikiem usług oraz z Regulaminem promocji w ofercie „nju z rachunkiem”, 
chyba że Abonent wyrazi zgodę na otrzymywanie e-faktury. 

Dodatkowe informacje
   2.5.  Niewykorzystane jednostki taryfowe z doładowań realizowanych samodzielnie przez Abonenta Ofert  

na kartę nie zostaną przeniesione do oferty „nju z rachunkiem”.
   2.6.  Jednostki taryfowe pochodzące z doładowań promocyjnych przyznane w ramach odrębnych usług lub 

promocji nie zostają przeniesione i nie będą do wykorzystania w ofercie „nju z rachunkiem”.
   2.7.  Regulamin promocyjnej migracji może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana, co nie powoduje 

utraty lub zmiany korzyści przyznanych przed wprowadzeniem zmiany lub odwołaniem Promocji. 
   2.8.  Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.njumobile.pl. 
   2.9.  W pozostałym zakresie stosuje się obowiązujące Abonenta: Cennik oferty „nju z rachunkiem” Regulamin 

promocji w ofercie „nju z rachunkiem”, Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów 
nju mobile.
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  2.10.  „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.  


