
 
 
 
 

 
 
 

Regulamin promocji „Punkty Payback od nju mobile” 

 

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem promocji „Punkty Payback od nju mobile” (zwanej dalej „Promocją”) jest spółka pod firmą 

Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy  Alejach Jerozolimskich 160, 02-326 

Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł, 

posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 526-02-50-995 (zwana dalej „Orange”).  

2. Promocja obowiązuje od dnia 11 września 2017 r. do dnia 10 października 2017 r.  

3. Z Promocji mogą skorzystać klienci indywidualni, (tj. osoby fizyczne, wnioskujące o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych lub korzystające z takich usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną 

przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową), którzy w czasie jej obowiązywania :  

3.1.               posiadają numer  PAYBACK  lub założą formularz zgłoszeniowy do Programu 

PAYBACK zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie: http://www.orange.pl/jak_zaczac_.phtml  

3.2. złożą zamówienie na stronie www.njumobile.pl, wybierając przy tym plan taryfowy nju buzz lub 

plan taryfowy nju internetowy, a następnie w rezultacie tego zamówienia zawrą umowę o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych;  

3.3. zarejestrują zamówienie na stronie http://www.njumobile.pl/oferta/punkty-payback-od-

nju  (zwany dalej „landing page) podając jego numer, 

3.4. Na tej samej stronie w dedykowanym polu wpiszą poprawnie 10 cyfrowy numer PAYBACK 

oraz uzupełnią wszystkie dane niezbędne do realizacji niniejszej promocji, 

3.5. zaakceptują niniejszy regulamin, 

a numer aktywowany w nju mobile w wyniku zarejestrowanego w Promocji zamówienia będzie aktywny 

w ofercie nju z rachunkiem w planie taryfowym nju buzz lub w planie nju internetowym przez co 

najmniej jeden, pełny okres rozliczeniowy.  
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Punkty Payback 

4.  Po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 2 powyżej, każdy z uczestników Promocji otrzyma 

doładowanie 6000 punktów PAYBACK o równowartości 60 zł. Naliczenie Punktów PAYBACK  nastąpi na numer 

PAYBACK wskazany przez Klienta na stronie dedykowanej dla niniejszej Promocji. . 

W przypadku, gdy Klient nie posiada numeru PAYBACK , wystarczy wejść na stronę https://www.payback.pl, 

wypełnić formularz i otrzymany w ten sposób numer PAYBACK , wpisać na stronie dedykowanej Promocji.  

 

5.  Naliczenie Punktów PAYBACK zostanie zrealizowane do 60 dni, licząc od momentu rozpoczęcia świadczenia 

usług w planie taryfowym nju buzz bądź nju internetowy. 

6. Do procedury składania i realizowania zamówień w sklepie internetowym nju mobile stosuje się „Regulamin 

zakupów w Sklepie Internetowym nju mobile” dostępny pod adresem:  

http://www.njumobile.pl/b/articles/regulaminy/Regulamin-Sklepu-Internetowego.pdf  

7. Każdy Abonent może skorzystać z Promocji maksymalnie jeden raz. Każde kolejne zamówienie, mimo 

spełnienia warunków opisanych w pkt 2, nie będzie objęte Promocją. 

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami nju mobile ora Payback, które umożliwiają otrzymanie kolejnego 

gadżetu, prezentu lub kodu.   

 

Postanowienia końcowe   

9. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane mailowo na adres promocje@njumobile.pl z 

dopiskiem zamieszczonym w temacie wiadomości email „Reklamacja – Punkty PAYBACK od nju mobile”.  

10. Reklamacje dotyczące Promocji można składać w okresie jej trwania oraz 90 dni od daty wpływu reklamacji 

na skrzynkę mailową Organizatora. W braku odmiennych wskazań ze strony Klienta odpowiedzi na reklamacje 

będą kierowane tym samym kanałem komunikacji na adres zwrotny podany przez Klienta w przesyłanej przez 

tego Klienta reklamacji.  Reklamacje, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym  punkcie 10 nie będą 

rozpatrywane.  

Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia usług telekomunikacyjnych wskazany został w 

Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Klientów nju mobile. 

11. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, a dotyczącym korzystania z usług 

telekomunikacyjnych nju mobile zastosowanie mają postanowienia aktualnego na dzień zawarcia Umowy 

„Regulaminu promocji w ofercie nju z rachunkiem”, „Cennika usług w ofercie nju z rachunkiem” oraz „Regulaminu 

zakupów w sklepie internetowym nju mobile”, Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla 

Abonentów nju mobile. dostępnych na stronie www.njumobile.pl.   

13.  Regulamin Promocji dostępny jest na stronie http://www.njumobile.pl/oferta/punkty-payback-od-nju oraz w 
siedzibie Organizatora.  
 
14. Administratorami danych Klienta w postaci numeru zamówienia i numeru karty PAYBACK są Orange Polska 

S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 160 Dane będą przetwarzane na potrzeby zorganizowania 

Promocji, w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i przyznania Punktów PAYBACK. Podanie danych 

osobowych w postaci numeru zamówienia oraz numeru karty PAYBACK jest dobrowolne, jednak niezbędne dla 

celów związanych z wzięciem udziału w Promocji. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane i 

ich poprawiania i żądania usunięcia.  
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