
Regulamin promocji „nju z wizz air” 

z dnia 25 lipca 2014 roku 

 

 

Postanowienia ogólne 

1 Organizatorem promocji „nju z wizz air” (dalej „Promocja”) jest Spółka pod firmą „All about sp. z 

o.o.” z siedzibą w Warszawie, adres: 02-495 Warszawa, ul. Górna Droga 2/102, zarejestrowana w 

Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494104, o kapitale zakładowym 5 500,00 PLN, 

REGON 147047832 (NIP 522-30-11-931), (dalej „Organizator”). 

2 Współorganizatorem promocji jest Spółka pod firmą „Orange Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w 

Warszawie, adres: Warszawa (02-326), Al. Jerozolimskie 160, wpisanej 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 „Orange”). 

3 Promocja obowiązuje od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 8 sierpnia 2014 r. (dalej „Czas Trwania 

Promocji”). 

4 Promocja dostępna jest dla obecnych jak i nowych klientów nju mobile (dalej „Abonent”). Z 

Promocji może skorzystać wyłącznie osoba fizyczna, która spełni łącznie następujące warunki: 

4.1. złoży zamówienie w czasie trwania Promocji, a następnie zawrze umowę o świadczenie 

usług telekomunikacyjnych na czas nieoznaczony, zgodnie z regulaminem oferty „nju z 

rachunkiem” oraz Regulaminem zakupów w Sklepie internetowym nju mobile i nie odstąpi od 

niej w przeciągu 10 dni, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych 

praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 

niebezpieczny (t.j. Dz.U. z 2012, nr 1225), 

4.2.  W czasie trwania promocji zarejestruje zamówienie na stronie www.njumobile-wizz.pl 

podając jego numer  

4.3. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Abonenta przez Organizatora i w 

zakresie przeprowadzenia niniejszej Promocji,  

4.4. okaże kurierowi dowód osobisty w chwili dostarczenia dokumentów przez kuriera na 

wskazany przez Abonenta adres. 

 

Przedmiot Promocji 

5. Abonent w ramach Promocji, po spełnieniu warunków o których mowa w pkt. 4 powyżej otrzymuje 

kupon o wartości 80,00 PLN brutto (dalej „Kupon”) do wykorzystania za pośrednictwem strony 

www.wizzair.com lub pl.wizztours.com, zgodnie z regulaminem wykorzystania Kuponu 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej „regulamin Wizz voucher”). 

Abonentowi nie przysługuje zamiana Kuponu na gotówkę lub na inne niż wskazane w 

Regulaminie Organizatora świadczenia.   



6. Kupony można wykorzystać do 31 grudnia 2014 roku (okres ważności Kuponu).  

7. 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-njumobile.pl.pdf 

8. Każdy Abonent  może skorzystać z Promocji wyłącznie 2 (słownie: dwa) razy. 

9. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Orange wskazuje, iż przy zawarciu umowy o świadczenie 

usług telekomunikacyjnej w ofercie innej niż „nju z rachunkiem”, Abonent nie ma możliwości 

otrzymania Kuponu  

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, które umożliwiają otrzymanie kolejnego 

gadżetu/prezentu nie wchodzącego w zakres umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

 

Odbiór Kuponu 

11. Kupon zostanie przesłany do Abonenta w terminie 14 (czternastu dni kalendarzowych od daty 

rozpoczęcia świadczenia usług w ofercie „nju z rachunkiem” na adres mailowy podany przy 

zakupie oferty (zgodnie z Regulaminem zakupów w sklepie internetowym nju mobile, dostępnym 

pod adresem http://www.njumobile.pl/b/articles/regulaminy/Regulamin-sklepu-internetowego-

njumobile.pl.pdf). 

 

Postanowienia końcowe 

 
12. Reklamacje dotyczące Promocji (a zatem dotyczące zarówno przyznawania Kuponu jak i jego 

późniejszego wykorzystania na stronie www.wizzair.com lub pl.wizztours.com) powinny być 

kierowane: 

12.1. na piśmie pod adres:, All about sp. z o.o., ul. Górna Droga 2/102, 02-495 Warszawa, z 

dopiskiem „Reklamacja – Promocja nju z wizz air” lub  

12.2. mailowo do Orange na adres sklep@njumobile.pl z dopiskiem zamieszczonym w 

temacie wiadomości email „Reklamacja – Promocja nju z wizz air” lub 

12.3. do Wizz Air telefonicznie, pod numer telefonu: 703 60 39 93. 

13 Reklamacje dotyczące Promocji można składać: 

13.1 w okresie jej trwania oraz maksymalnie 30 dni od daty jej zakończenia – w przypadku 

reklamacji dotyczących przyznawania Kuponu; 

13.2 przed upływem ważności Kuponu – w przypadku reklamacji dotyczącej późniejszego 

wykorzystania Kuponu za pośrednictwem strony www.wizzair.com, lub pl.wizztours.com. 

14 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich zgłoszenia 

oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Abonenta w przesyłanej przez tego Abonenta 

reklamacji dotyczącej Promocji. Odpowiedzi na reklamacje będą kierowane tym samym kanałem 

komunikacji jakim została złożona dana reklamacja, jeżeli Abonent nie określił inaczej. 

15 Koszty związane z dostarczeniem przesyłki do Abonenta ponosi Orange. 

16 Organizator informuje, iż Kupon nie stanowi składnika oferty/promocji, w ramach której Abonent 

zawarł Umowę. Ewentualne roszczenia związane z nieotrzymaniem Kuponu nie mogą stanowić 

http://www.njumobile.pl/b/articles/regulaminy/Regulamin-sklepu-internetowego-njumobile.pl.pdf
http://www.wizzair.com/


podstawy do reklamacji z tytułu zawarcia Umowy, a w szczególności nie mogą stanowić podstawy 

do rozwiązania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Abonenta z winy Orange. 

17 W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, a dotyczącym korzystanie z usług 

telekomunikacyjnych nju mobile zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu promocji w 

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

w sklepie internetowym nju mobile” dostępnych na stronie www.njumobile.pl.  

18 Abonent, podpisując Umowę oświadcza, iż wszelkie dane osobowe podane przez niego dla celów 

realizacji zamówienia w sklepie internetowym nju mobile dotyczą jego osoby i są zgodne ze 

stanem faktycznym i prawnym oraz, że znane są mu prawne konsekwencje podania 

nieprawdziwych danych. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. 101 poz. 926 z 2002r. z późniejszymi zmianami) jest Orange Polska 

S.A. z siedziba w Warszawie przy al. Jerozolimskich 160. 

19 Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www. oraz w siedzibie Organizatora. 

 

 

Regulamin wykorzystania Kuponów - Załącznik nr 1 do Regulamin Promocji „nju z wizz air”  

z dnia 25 lipca 2014 roku 

 

WIZZ Voucher  

Jeśli pasażer posiada bon Wizz, może go również wykorzystać do zarezerwowania 

biletu. Ewentualną pozostałą kwotę należy uiścić za pomocą karty bankowej. 

Zasady korzystania z bonu: 

-      Bony można realizować na stronie internetowe wizzair.com, wizztours.com lub za 

pośrednictwem telecentrum Wizz Air. 

-      Bon można zrealizować, rezerwując dowolny planowy lot obsługiwany przez linie 

lotnicze Wizz Air Hungary Ltd. („Wizz Air”). Bonów nie można wykorzystywać do 

rezerwacji lotów obsługiwanych przez linie lotnicze Wizz Air Ukraine Airlines LLC. 

-      W przypadku niewykorzystania bonu w całości w momencie dokonywania rezerwacji 

pozostała kwota jest bezzwrotna. Wartość niewykorzystanych bonów oraz niewykorzystanych 

biletów nie podlega zwrotowi. Nie można przedłużyć okresu ważności bonu. 

-      Bony pokrywają koszt przelotu liniami Wizz Air (w tym podatki i opłaty) oraz koszt 

usług dodatkowych dostępnych do zakupu wraz z przelotami podczas dokonywania 

rezerwacji (np. opłata za dziecko, pierwszeństwo wejścia na pokład, dodatkowa przestrzeń na 

nogi, opłaty za bagaż). Z bonów nie można korzystać w celu zakupu usług, które nie są 

obecne podczas dokonywania standardowej rezerwacji (w tym m.in. wynajem samochodu, 

parking na lotnisku, hotele). 

http://www.njumobile.pl/


-      Jeśli bon nie pokrywa całej wartości przelotu, należy dokonać dodatkowej płatności za 

pomocą karty bankowej. Bony nie są ważne wraz z płatnością za pomocą przelewu 

bankowego lub konta WIZZ.  

-      Bon można wykorzystać do dokonania rezerwacji w walucie innej od tej 

wyszczególnionej na bonie. Cena wybranych usług i/lub biletów zostanie wymieniona na 

walutę wybraną do zapłaty podczas dokonywania rezerwacji na podstawie kursu wymiany 

walut wykorzystywanego przez Wizz Air w momencie rezerwacji. 

-      W celu dokonania rezerwacji można wykorzystać tylko jeden bon. 

-      Nie można wykorzystywać bonów do dodawania usług do rezerwacji już po jej 

dokonaniu lub do zmiany lotu bądź nazwiska. 

-      Wykorzystywanie biletów oraz przewozu lotniczego świadczonego przez linie lotnicze 

Wizz Air podlega Ogólnym warunkom przewozu Wizz Air. 

-      Oferowanie bonów przez strony trzecie, w szczególności na aukcjach internetowych lub 

innych platformach internetowych, jest kategorycznie zabronione. 

 

 

 


