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Regulamin oferty nju na kartę obowiązuje od 27.11.2014r. 
Uwzględnia zmiany wprowadzone w dn. 25.07.2016r. 

 
 
 
 
„nju mobile” w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza ofertę telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka 
pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z 
pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych, (dalej: „Operator” lub „Orange Polska”. 
 
1. nju na kartę („Oferta”) to oferta skierowana do osób, które:  

1.1. zakupią Starter w ofercie nju na kartę lub  
1.2. zmienią ofertę na nju na kartę na zasadach określonych w „Regulaminie migracji do oferty nju na kartę” lub  
1.3. zmienią ofertą na Ofertę na kartę na zasadach określonych w „Regulaminie przenoszenia przydzielonego 

numeru w ofercie nju mobile”.  
 

2. ramach Oferty Abonent może: 
2.1. wykonywać połączenia zgodnie z Cennikiem usług w ofercie nju na kartę (dalej: „Cennik”) 
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. Korzystanie z usług dostępnych w ramach Oferty możliwe jest po spełnieniu obowiązków związanych z 

Rejestracją, opisanych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów oferty nju na kartę. 
 

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

 
Tabela 1. 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Kwota startowa dostępna w ramach Startera może być wykorzystana na wszystkie usługi wymienione  
w Cenniku z zastrzeżeniem postanowienia w punkcie 4.2 poniżej.  

4.2. Korzystanie z usług o podwyższonej opłacie określonych w Cenniku jako Połączenia, SMS-y, MMS-y specjalne 
będzie możliwe po doładowaniu konta na łączną wartość minimum 10 zł (licząc od dnia włączenia się do sieci 
Operatora). 

4.3. W przypadku niewykorzystania Kwoty startowej przed upływem Okresu aktywnego Kwota startowa 
bezpowrotnie przepada, chyba że Abonent doładuje konto, a tym samym wydłuży jego ważność. 

4.4. Okres aktywny oraz Okres pasywny liczony jest od dnia włączenia się do sieci albo ostatniego Doładowania, 
z tym zastrzeżeniem, że dla Umów zawartych od dnia 25.07.2016r. włącznie, Okres aktywny oraz Okres 
pasywny liczony jest od momentu potwierdzenia przez Operatora dokonania Rejestracji albo od dnia 
ostatniego Doładowania dokonanego po potwierdzeniu Rejestracji.. Okres aktywny oraz Okres pasywny nie 
kumulują się. 

 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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4.5. O fakcie włączenia się do sieci Abonent jest informowany SMS-em. 

 
5. Zasady dotyczące ważności doładowań są publikowane na portalu www.njumobile.pl/oferta/nju-na-karte oraz 

mogą być regulowane regulaminami promocji dostępnych w Ofercie. Kwoty dostępnych doładowań określa Tabela 
2: 

 
 
Tabela 2. 

Nominał Doładowania  
(w zł z VAT) 

Środki z Doładowania 
(w zł) 

5 5 

10 10 

25 25 

30 30 

40 40 

50 50 

100 100+10 

200 200+30 

 
5.1. Jednostki rozliczeniowe dostępne w ramach Doładowań mogą być wykorzystane na wszystkie usługi 

wymienione w Cenniku. 
5.2. Jednostki rozliczeniowe dostępne w ramach dokonanych Doładowań kumulują się, natomiast ich termin 

ważności ustalany jest zgodnie z najkorzystniejszym dla Abonenta okresem ważności.  
5.3. O fakcie doładowania Konta głównego Abonent jest informowany SMS-em. 
5.4. Abonent może doładować Konto główne korzystając np. z karty zdrapki (14-cyfrowy kod doładowujący), 

wydruku z terminala (14-cyfrowy kod doładowujący), bankomatu, bankowości elektronicznej. 
5.5. Abonent może doładować swoje Konto główne wykorzystując 14-cyfrowy kod doładowujący poprzez: 

5.5.1. wpisanie w telefonie krótkiego kodu *128*14-cyfrowy kod# i potwierdzenie przyciskiem „zadzwoń”  
5.5.2. wybór odpowiedniej opcji w Automatycznej Obsłudze Klienta pod numerem *620 (opłata za połączenie 

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

5.6.1. wpisanie w telefonie krótkiego kodu *127*1# i potwierdzenie przyciskiem „zadzwoń” 
5.6.2. Twoje Menu  tj. wybór na klawiaturze telefonu krótkiego *127*# i potwierdzenie przyciskiem „zadzwoń” 
5.6.3. wybór odpowiedniej opcji w Automatycznej Obsłudze Klienta pod numerem *620 (opłata za połączenie 

zgodna z obowiązującym Abonenta Cennikiem) 
5.6.4. wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu się nju on-line na stronie www.njumobile.pl/mojekonto 
chyba, że regulaminy innych promocji stanowią inaczej. 
 

6. W ramach Oferty Abonent może korzystać z usług i promocji chyba że warunki tych usług i promocji stanowią 
inaczej. Sposób korzystania z usług i promocji regulują regulaminy tych usług i promocji.  
 

7. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Orange Polska S.A. oraz na stronie internetowej www.njumobile.pl. 
 

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące Abonenta: Regulamin 
świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę, Cennik usług w ofercie nju na kartę oraz 
regulaminy usług i promocji dostępnych w ofercie nju na kartę.  
 

9. 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 przez Abonentów w ramach 
Oferty. 

 

http://www.njumobile.pl/oferta/nju-na-karte
http://www.njumobile.pl/mojekonto
http://www.njumobile.pl/

