
FM GROUP Mobile Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław

Regulamin Promocji „Pobieracz”
obowiązujący od dnia 01.08.2010 r. 

FM GROUP Mobile Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000285976, NIP: 895-188-78-63, REGON: 020573625. 

Wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości wynosi 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji „Pobieracz” (zwanej dalej „Promocją”), jest  
FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 51-129) 
przy ul. Żmigrodzkiej 247, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- 
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego, pod numerem KRS 0000285976, wysokość kapitału zakładowego  
opłaconego w całości wynosi 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych), o numerze NIP: 895-188-78-63, REGON: 020573625, prowadzącą 
działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
w tym usługi dostępu do Internetu, na podstawie wpisu do rejestru przedsię-
biorców telekomunikacyjnych pod numerem 7323, zwany dalej „Dostawcą 
Usługi”. 
2. Niniejszy Regulamin Promocji „Pobieracz” (zwany dalej „Regulaminem”), 
określa szczegółowy sposób świadczenia usługi dostępu do Internetu  
w ramach Promocji (zwanej dalej „Usługą”), polegającej na tym, iż dane  
wysyłane i odbierane w godzinach od 0:00 do 9:00 (rano) nie zmniejsza-
ją miesięcznego limitu wysyłanych i odbieranych danych, wynikającego  
z zawartej przez Abonenta z Dostawcą Usługi Umowy o świadczenie usługi 
dostępu do Internetu, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.                                                                                                                        
3. Promocja skierowana jest do Abonentów, którzy: 
 a) nie zalegają z żadnymi płatnościami wobec Dostawcy Usługi, 
 b) wywiązują się należycie ze wszystkich obowiązków wynika- 
 jących ze wszelkich umów zawartych z Dostawcą Usługi. 
4. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 01.08.2010 r. do odwołania. 
5. Dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania 
sieci, a także w celu eliminowania nadużyć, Dostawca Usługi zastrzega sobie 
możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych, po przekro-
czeniu w jednym Okresie Rozliczeniowym 100 GB przesłanych i odebranych 
danych w ramach korzystania z Promocji. 

§2
ZASADY DZIAŁANIA USŁUGI

1. Abonent może aktywować Usługę wysyłając ze swojego numeru netFM  
na numer telefonu 727 906 018 wiadomość SMS o treści: TAK. 
2. Jeżeli wiadomość SMS, o której mowa w pkt 1 powyżej, zostanie wysłana 
w dniu tygodnia poza sobotami i dniami ustawowo uznanymi w Rzeczypo-
spolitej Polskiej za dni wolne od pracy (zwanym dalej „Dniem Roboczym”) 
do godziny 14.00, wówczas Usługa zostanie aktywowana o godzinie 0.00   
następnego Dnia Roboczego po dniu wysłania wiadomości. 
3. Jeżeli wiadomość SMS, o której mowa w pkt 1 powyżej, zostanie wysłana 
w Dniu Roboczym po godzinie 14.00, wówczas Usługa zostanie aktywowana 
o godzinie 0.00 drugiego Dnia Roboczego po dniu wysłania wiadomości.
4. Jeżeli wiadomość SMS, o której mowa w pkt 1 powyżej, zostanie wy-
słana w Dzień Roboczy poprzedzający sobotę lub dzień ustawowo uznany  
w Rzeczypospolitej Polskiej za dzień wolny od pracy po godzinie 14.00,  
wówczas Usługa zostanie aktywowana o godzinie 0.00 po upływie najbliż-
szego następnego Dnia Roboczego. Jeżeli wiadomość SMS, o której mowa 
w pkt 1 powyżej, zostanie wysłana w sobotę lub dzień ustawowo uznany 
w Rzeczypospolitej Polskiej za dzień wolny od pracy, zdanie poprzedzające 
stosuje się odpowiednio.
5. Abonent otrzyma potwierdzenie przyjęcia przez Dostawcę Usługi zlecenia 
aktywacji Usługi zwrotną  wiadomością SMS.
6. Usługa będzie aktywna w każdym Okresie Rozliczeniowym aż do mo-
mentu zlecenia jej dezaktywacji przez Abonenta albo do czasu odwołania 
Promocji. 
7. W przypadku, gdy Abonent przekroczy miesięczny limit wysyłanych  
i odbieranych danych wynikający z Promocji, w wyniku czego parametry 
techniczne transmisji zostaną obniżone, wówczas korzystanie z Usługi z pełną 
prędkością transmisji, wymagać będzie wykupu jednego z pakietów netFM 
extra przywracających pełną prędkość transmisji. Zasady korzystania oraz 
wysokość opłat w pakietach netFM extra dostępne są na stronie internetowej 
pod adresem www.fmgroupmobile.pl. 

8. Abonent może dezaktywować Usługę wysyłając ze swojego nume-
ru netFM na numer telefonu 727 906 018 wiadomość SMS o treści: NIE.  
Postanowienia pkt 2-5 powyżej stosuje się odpowiednio. 
9. W przypadku zmiany promocyjnego planu cenowego przez Dostawcę 
Usługi, Usługa zostanie dezaktywowana bez naliczenia opłaty o której mowa 
w § 3 pkt 2 poniżej. Aby nadal korzystać z Usługi należy ją ponownie aktywo-
wać zgodnie z zasadami o których mowa pkt 1-4 powyżej. 

§3 
OPŁATY ZA USŁUGĘ

1. Aktywacja Usługi jest bezpłatna. Abonent ponosi koszt wiadomości 
SMS, o której mowa w § 2 pkt 1 powyżej, w wysokości zgodnej z pakietem  
taryfowym, chyba że wysłanie wiadomości SMS nastąpi w ramach krajowych 
wiadomości SMS wliczonych w Abonament.
2. Dezaktywacja jest płatna w wysokości 6,10 PLN. Postanowienie pkt 1 zdanie  
drugie powyżej stosuje się odpowiednio.
3. Miesięczna opłata za Usługę jest zależna od wybranego przez Abonenta 
pakietu taryfowego i wynosi: 
 a) 12,20 PLN - w przypadku Abonenta korzystającego z pakietu taryfowego  
 netFM 49,
 b) 6,10 PLN - w przypadku Abonenta korzystającego z pakietu taryfowego  
 netFM 59 lub netFM 69,
 c) 0 PLN - w przypadku Abonenta korzystającego z pakietu taryfowego  
 netFM 109 lub netFM 159.
4. Jeżeli Abonent dokona aktywacji lub dezaktywacji Usługi w trakcie trwania  
danego Okresu Rozliczeniowego, wówczas miesięczna opłata za Usługę 
świadczoną w tym Okresie Rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby 
dni Okresu Rozliczeniowego, w których Usługa była aktywna. 

§4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe  
z opóźnień, zakresu i nieścisłości przesyłanych danych oraz za treść i zawar-
tość danych przesyłanych w ramach połączeń z APN: www.plus.pl, Internet, 
wap.plus.pl lub z prywatnymi APN. 
2. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodo-
waną awarią systemu z przyczyn niezależnych od Dostawcy Usługi.
3. Dostawca Usługi, dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnie-
nia sprawnego funkcjonowania oferowanych połączeń z APN: www.plus.pl,  
Internet, wap.plus.pl lub z prywatnymi APN.
4. Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do lokalnej czasowej niedostęp-
ności sieci w nocy z powodu wykonywania prac optymalizacyjnych na części 
elementów sieciowych. Dostawca Usługi dołoży wszelkich starań, aby zmini-
malizować okres niedostępności sieci. 
5. Prędkość przesyłania danych uzależniona jest od specyfikacji technicznej 
modemu, zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej, obciążenia stacji 
nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz warunków atmosferycznych. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2010 r.
7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem  
www.fmgroupmobile.pl. 
8. W celu uzyskania dodatkowych informacji Abonent może kontaktować 
się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta Dostawcy Usługi  pod numerem 
telefonu +48 727 900 900. 
9. Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo zmiany warunków Promocji, 
bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana warun-
ków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta.  
Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do konsumentów, w stosun-
ku do których zmiana warunków Promocji może zostać dokonana jedynie  
z ważnych przyczyn, takich jak: istotna zmiana okoliczności faktycznych bądź 
konieczność dostosowania Promocji do obowiązujących przepisów prawa. 
Informacja o zmianach w niniejszym Regulaminie zostanie opublikowana na 
stronie internetowej pod adresem www.fmgroupmobile.pl lub w inny sposób 
podana do wiadomości Abonentów.
10. Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każ-
dym czasie, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż od-
wołanie Promocji nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez 

Abonenta. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do konsumentów, 
w stosunku do których odwołanie Promocji może zostać dokonane jedynie  
z ważnych przyczyn, takich jak: istotna zmiana okoliczności faktycznych bądź 
prawnych. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie opublikowana na stronie  
internetowej pod adresem www.fmgroupmobile.pl lub w inny sposób poda-
na do wiadomości Abonentów.
11. Ceny wskazane w niniejszym Regulaminie podane zostały w złotych 
polskich (PLN) wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, 
poz. 535 ze zm.).
12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 
mają postanowienia Regulaminu świadczenia usługi dostępu do Internetu  
(w tym „Słowniczek” określony w § 2 tego Regulaminu), Cennika świadczenia 
usługi dostępu do Internetu oraz przepisy powszechnie obowiązującego pra-
wa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 
16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).


