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Regulamin promocji „Kupon dla klientów nju mobile”  

obowiązuje od 29.11.2021 r. do 22.12.2021 r. 

„Kupon dla klientów nju” (dalej: „Promocja”) to promocja dostępna dla Abonentów oferty nju na abonament, nju internetowy, nju 

dodatkowy, nju internet dodatkowy oraz nju na kartę (zwanych dalej „Abonentami”). 

zasady promocji 

1. W ramach Promocji Abonent ma możliwość uzyskania kuponu o wartości 100zł na wybrane telefony i urządzenia, do 
wykorzystania na orange.pl (dalej „Kupon”), na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 

2. Uzyskanie Kuponu w ramach Promocji jest bezpłatne. 
3. Promocja obowiązuje w dniach od 29.11.2021 r. do 22.12.2021 r. do godziny 23:59. 

 
 

jak otrzymać Kupon? 

4. Kupony będą rozsyłane SMS-em stopniowo do wszystkich klientów nju ze zgodą marketingową. 
5. O kupon można też poprosić samodzielnie wysyłając bezpłatnie SMS-a o treści KUPON pod bezpłatny numer 80855. Liczba 

kuponów dostępnych na życzenie jest ograniczona. 
6. Warunkiem otrzymania Kuponu jest staż w sieci min. 6 miesięcy. 
7. Każdy numer w ofercie nju mobile może otrzymać tylko jeden kupon. 
 

 
ważność Kuponu 

 

8. Kupon ważny jest 7 dni od otrzymania. 
9. Ostatni dzień kiedy zakup z kuponem może być zrealizowany to 22 grudnia 2021 r. 
10. Ostatni dzień wysyłania kuponów i możliwości ich zamówienia opisanym w pkt.5to 16 grudnia 2021r. 
 
zasady działania  

11. Kupon 100 zł działa na przy zakupie wybranych telefonów i urządzeń w ofercie sprzedaży na raty i bez abonamentu.,  
12. W przypadku zakupu telefonu bądź urządzenia na raty z abonamentem Orange (przeniesienie numeru, migracja, nowy numer, 

przedłużenie umowy) zniżka wynosi 120 zł.  
13. Kupon obniża cenę urządzenia, cena abonamentu Orange pozostaje bez zmian. 
14. Nie ma możliwości zakupu telefonu lub urządzenia z kuponem za gotówkę lub z abonamentem nju mobile. 
 
 
dodatkowe informacje 
 
17. Kupon obniżające cenę tylko na jednego telefonu lub urządzenia. 
18. Nie ma możliwości użycia kilku kuponów w jednej transakcji. 
19. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie  www.njumobile.pl/kupon. 
20. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się: obowiązujących Abonentów nju na abonament Regulamin 

świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju mobile oraz Regulamin planu nju podstawowy w ofercie nju na 
abonament, a w przypadku Abonentów oferty nju na kartę: Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów 
nju na kartę oraz Regulamin oferty nju na kartę oraz obowiązujące w danej ofercie cenniki i regulaminy. 

21. Organizatorem Promocji jest 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. 

http://www.njumobile.pl/kupon

