
 

 

 

 

 

 
 

Regulamin promocji nju z Grouponem 
Obowiązuje od 06.02.2014 
 

 

1. Promocja usługi nju z Grouponem („Promocja”) to promocja dostępna wyłącznie dla osób 
fizycznych, które zawierają umowę oświadczenie usług telekomunikacyjnych na czas nieoznaczony 
(„Umowa”) w ofercie nju z rachunkiem za pośrednictwem sklepu internetowego njumobile.pl. W 
ramach promocji przyznawana jest Karta Upominkowa o wartości 50zł brutto (dalej „Karta 
Upominkowa”), która jest kartą płatniczą będącą instrumentem dostępu do pieniądza elektronicznego 
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. Wydawcą Karty 
Upominkowej jest Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) 
 
2. Organizatorem Promocji jest Orange Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy al. 
Jerozolimskich 160, 02-2326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sad Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sadowego, pod numerem KRS 0000010681, NIP 526-02-50-995 (zwanej w dalszej części niniejszego 
Regulaminu „Orange Polska”). 
 
3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest łączne spełnienie przez Uczestnika następujących 
przesłanek: 

a. zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”), 
b. zakupienie vouchera (grouponu) na Groupon.pl 
c. złożenie zamówienia do 26.02.2014 a następnie zawarcie umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych na czas nieoznaczony, zgodnie z regulaminem danej oferty oraz 
Regulaminem zakupów w Sklepie internetowym njumobile.pl (dalej„Zawarcie umowy ”). 
d. wypełnienie formularza na stronie http://oferty.nju.pl/groupon/, podając numer vouchera z 
Groupon oraz numer zamówienia na nju mobile z rachunkiem do 28.02.2014 

 
4. Karta Upominkowa na kwotę 50 zł zostanie przesłana listem poleconym lub za pośrednictwem 
kuriera na adres dostawy podany w zamówieniu w ciągu 14 dni od daty aktywacji numeru w ofercie 
nju mobile (liczy się data nadania). 
 
5. Promocja trwa od 06.02 do 26.02  lub do wyczerpania zapasów. 
 
6. Nie ma możliwości dokonywania wypłat gotówki przy użyciu Karty Upominkowej. 
 
7. Organizator nie odpowiada za rozporządzanie Kartą Upominkową. 
 
8. Szczegóły dotyczące korzystania z Karty Upominkowej opisane są w dokumecie „Zasady 
korzystania z Karty Upominkowej bez PIN-u” dostępnym na stronie http://www.bzwbk.pl 
 
9. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Kartę Upominkową. Każdy Uczestnik może 
zakupić maksymalnie jedną usługę objętą Promocją. 
 



10. Z promocji mogą skorzystać jedynie klienci, którzy nie korzystali z poprzednich edycji akcji 
promocyjnych nju mobile na portalu groupon.pl 
 
11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, prowadzonymi w tym samym czasie przez Orange 
Polska.  
 
12. Zakupienie vouchera na Groupon.pl i wypełnienie formularza z punktu 3d nie jest jednoznaczne z 
zawarciem umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych - do procedury składania i realizowania 
zamówień w sklepie internetowym stosuje się Regulamin zakupów w Sklepie internetowym 
njumobile.pl. 
 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Promocji w każdym czasie bez podawania 
przyczyn, co nie będzie naruszało praw nabytych przed wprowadzeniem zmian. 
 
14. Reklamacje i zapytania dot. oferty są obsługiwane pod adresem sklep@njumobile.pl. Termin 
składania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia promocji. 
 
15. Środki na karcie przedpłaconej VISA należy wydać do dnia 30.04.2014. 
 


