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REGULAMIN PROMOCJI „PRZENIEŚ NUMER DO SIECI W NASZEJ RODZINIE 40” 

 

§ 1. Opis promocji 

1. Organizatorem promocji „Przenieś numer do sieci w naszej Rodzinie 40”, zwanej dalej 
Promocją są Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o., ul. Grzybowska 4/96, 00-131 Warszawa, wpisane 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000317835, 
o numerze NIP: 6652891413, zwana dalej „PSC”. 

2. Promocja skierowana jest do Klientów, którzy w czasie trwania Promocji skorzystają z 
możliwości przeniesienia przydzielonego numeru w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z 
sieci Dotychczasowego Dostawcy Usług telekomunikacyjnych do sieci „w naszej Rodzinie”, w 
ramach usług przedpłaconych (na kartę) i dokonując aktywacji karty SIM staną się Abonentami 
sieci „w naszej Rodzinie”. 

3. W ramach Promocji, Abonent otrzymują jednorazowo dodatkowe doładowanie na kwotę 20zł 
(słownie: dwadzieścia złotych) do wykorzystania na wszystkie usługi telekomunikacyjne 
świadczone przez PSC zgodnie z warunkami Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez PSC i cennikiem usług telekomunikacyjnych świadczonych przez 
PSC. 

4.  Promocja trwa od 4 grudnia 2017 roku do 31 stycznia 2018r.. 

§ 2. Warunki Promocji 

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest: 

a. Wystąpienie w okresie trwania Promocji przez Klienta do PSC z Wnioskiem o przeniesienie 
przydzielonego numeru od Dotychczasowego Dostawcy Usług Telekomunikacyjnych do 
sieci „w naszej Rodzinie” oraz jego pozytywne rozpatrzenie przez PSC. 

b. doładowania przez Abonenta jego indywidualnego konta w sieci „w naszej Rodzinie” 
kwotą co najmniej 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) w okresie trwania promocji. 

2. Promocja zostanie uruchomiona poprzez dodanie w terminie 24 godzin do konta Abonenta 
kwoty 40 zł. wynikającej z sumowania kwoty z Promocji: przenieś numer do sieci w naszej 
rodzinie (20zł – słownie: dwadzieścia złotych) oraz bieżącej Promocji. 

3. Abonent zostanie poinformowany wiadomością SMS o doładowaniu. 

§ 3. Postanowienia końcowe 

1. PSC zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności 
podawania przyczyn. Wszelkie zmiany w Regulaminie lub informacje o  zakończeniu Promocji 
podawane są do wiadomości na stronie www.wnaszejrodzinie.pl. 

2. Wyrazom pisanym z dużej litery, niezdefiniowanym w Regulaminie, nadaje się znaczenie 
określone w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PSC. 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PSC, Cennika usług telekomunikacyjnych PSC 
oraz Regulaminu przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie Operatora PSC.  

4. Warunki niniejszej Promocji dostępne są na stronie internetowej www.wnaszejrodzinie.pl.  
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