
 

Strona 1 z 2 
Spółka Premium Mobile S. A. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000540847, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9542746551, REGON: 243444059, 
której kapitał zakładowy wynosi 17.576.100,00 zł (w całości opłacony) 
 
Premium Mobile S. A.         Dział Obsługi Klienta: +48 222 300 999 
ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa                          +48 722 792 999 
www.premiummobile.pl         Dla abonentów Premium Mobile: 2999 
kontakt@premiummobile.pl                     e-mail: dok@premiummobile.pl 
NIP 954 274 65 51           Sprzedaż: +48 222 300 782 

 
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „1 GB Internetu w podróży” 
 
stosowany przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS:  0000540847, NIP: 9542746551, REGON: 243444059, kapitał zakładowy w wysokości: 17.576.100,00 zł (w całości 
opłacony), dalej jako: Premium Mobile. 
 

§ 1 
Promocja skierowana jest do wszystkich osób, którzy są Abonentami sieci Premium Mobile w myśl rozumienia 
Regulaminu Świadczenia Usług Premium Mobile i korzystają z oferty „Freedom”, „No Limit” lub „Internet Premium 
Mobile”. 
 

§ 2 
Niniejszy regulamin promocji (dalej: „Regulamin Promocji”) określa promocyjne warunki korzystania z usługi 
przesyłania i odbierania danych w roamingu międzynarodowym w postaci Pakietu Internetowego w Roamingu „1 GB 
Internetu w podróży” dostępnego w ofertach „Freedom”, „No Limit” lub „Internet Premium Mobile”, w stosunku do 
warunków standardowych określonych w Cennikach Usług Telekomunikacyjnych stosowanych przez Premium Mobile: 
 
1. W ramach Promocji cena Pakietowej transmisji danych WAP, Internet, Prywatne APN i inne APN-y w Unii 

Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie obniżona zostaje z 0,10 PLN za 1MB do 0,04 PLN za 1MB. 
2. Abonent w ramach Promocji ma prawo korzystać z Pakietu Internetowego w Roamingu o wielkości 1 GB do 

wykorzystania na przesyłanie i odbieranie danych w ramach roamingu międzynarodowego w krajach Unii 
Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie, Szwajcarii, Turcji, USA (na terenie USA wyłącznie w sieciach 
operatorów AT&T i T-mobile).  

3. Opłata z tytułu aktywacji Pakietu Internetowego w Roamingu wynosi 29,90 zł. 
4. Aktywacja Pakietu Internetowego w Roamingu jest możliwa poprzez jej zlecenie do Działu Obsługi Klienta. 

Aktywacja Pakietu Internetowego w Roamingu nastąpi niezwłocznie, w ramach możliwości technicznych 
Premium Mobile.  

5. Abonent może w ramach Pakietu Internetowego w Roamingu:  
a. korzystać z dostępu do Internetu i WAP (APN: premium.internet, premium.wap). Wiadomości 

multimedialne MMS są rozliczane poza Pakietem Internetowym w Roamingu.  
b. wysyłać lub odbierać dane w technologii LTE, HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE lub GPRS. Dostępność technologii 

transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej urządzenia telekomunikacyjnego (modemu 
zewnętrznego lub wewnętrznego, routera, lub telefonu) oraz sieci partnera roamingowego, u którego 
dostępna jest pakietowa transmisja danych (lista partnerów roamingowych, u których dostępna jest 
pakietowa transmisja danych znajduje się na stronie internetowej partnera technologicznego, operatora 
sieci Plus - www.plus.pl). Prędkość przesyłania danych uzależniona jest od specyfikacji technicznej 
urządzenia telekomunikacyjnego (modemu zewnętrznego lub wewnętrznego, routera, lub telefonu), 
zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej, obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz 
warunków atmosferycznych.  

6. Pakiet Internetowy w Roamingu nie obejmuje transmisji danych w ramach usług MMS, video streaming, które 
rozliczane są zgodnie z Cennikiem oferty  właściwym dla oferty, z której korzysta Abonent.  

7. Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu Internetowego w Roamingu naliczane są oddzielnie (w ramach 
jednej sesji w rozliczeniu dziennym). Transmisja danych w Pakiecie Internetowym w Roamingu w UE jest 
rozliczana zgodnie z inkrementem obowiązującym dla danego APN-u. W przypadku APN-ów publicznych dla 
transmisji danych w ramach roamingu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej oraz krajów 
stowarzyszonych (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) jest to 1KB.  

8. Pakiet Internetowy w Roamingu obejmuje ilość 1 GB do wykorzystania na przesyłanie i odbieranie danych w 
roamingu międzynarodowym w okresie 30 dni od daty jego aktywacji. Część Pakietu Internetowego w 
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Roamingu niewykorzystana w ciągu 30 dni od daty aktywacji wygasa i nie przechodzi na kolejne okresy 
rozliczeniowe.  

9. Po wykorzystaniu liczby MB w ramach Pakietu Internetowego w Roamingu opłaty za transmisję danych w 
roamingu międzynarodowy, naliczane są zgodnie z Cennikiem oferty właściwym dla oferty, z której korzysta 
Abonent.  

10. Abonent nie ma możliwości rezygnacji z Pakietu Internetowego w Roamingu po jego aktywacji ani jego 
modyfikacji. 

 
§ 3 

Promocja warunki cenowe dostępne są automatycznie dla wszystkich Abonentów Premium Mobile korzystających 
z  oferty „Freedom”, „No Limit” lub „Internet Premium Mobile” bez dodatkowych warunków. 
 

§ 4 
Niniejsza Oferta jest ważna od dnia 01 sierpnia 2017 r. aż do odwołania.  
 

§ 5 
1. Kwoty wskazane w Regulaminie Promocji są kwotami wyrażonymi w złotych polskich i są powiększone o 

wysokość należnego podatku od towaru i usług (VAT) w wysokości 23 %, chyba że co innego wynika wyraźnie z 
treści Regulaminu Promocji.  

2. Wszelkie określenia pisane wielką literą niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Regulaminie Promocji mają 
znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Premium Mobile, Cenniku oferty 
„Freedom”, Cenniku oferty „No Limit”, Cennik oferty „Internet Premium Mobile”. 

3. Odwołanie niniejszej Oferty nie ma wpływu na warunki świadczenia Usług Premium Mobile na rzecz Abonentów, 
którym zostały przyznane promocje określone w niniejszym Regulaminie Promocji w okresie obowiązywania 
Oferty.  

4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.premiummobile.pl, punktach sprzedaży 
Premium Mobile oraz udostępniany jest nieodpłatnie Abonentowi wraz z Umową, jeżeli jest ona zawierana na 
warunkach określonych w Regulaminie Promocji, a także na każde żądanie Abonenta.   

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Promocji mają zastosowanie postanowienia 
Umowy, Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Premium Mobile, Cennika oferty „Freedom”, 
Cennika oferty „No Limit”, Cennika oferty „Internet Premium Mobile” oraz odpowiednie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Prawa Telekomunikacyjnego. 

 
 


