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Warszawa, 12.01.2017 r. 

 

 

Regulamin Promocji  

„Zarejestruj numer i odbierz prezent” 

 
§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa warunki Promocji „Zarejestruj numer i odbierz prezent” (dalej: Promocja), która 
jest świadczona przez Ahmes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lewickiej 13/15 02-547 
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388600, NIP 
5833132633, REGON 221245265 (dalej: Ahmes) na rzecz Użytkowników. 

2. Promocja stanowi usługę telekomunikacyjną w rozumieniu ustawy dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.). 

3. Promocja jest oferowana Użytkownikom, przy czym przez Użytkownika rozumiana jest osoba fizyczna, 
osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada numer w sieci 
IZZI na kartę (zawarła z Operatorem Umowę poprzez Aktywację oraz korzysta z usług Operatora przy 
wykorzystaniu Karty SIM/USIM). 

4. Promocja obowiązuje od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. 
5. O ewentualnych zmianach w zakresie Promocji Ahmes poinformuje za pomocą komunikatu 

zamieszczonego na stronie www.izzinakarte.pl. 
 

§ 2. Opis Promocji  

1. W ramach Promocji każdy Użytkownik, który spełni wymogi określone postanowieniami niniejszego 
regulaminu otrzyma  jednorazowo i nieodpłatnie pakiet usług transmisji danych „IZZI Internet 5 GB” 
(dalej Bonus). 

2. Promocja obejmuje Użytkowników, którzy posiadają kartę w sieci komórkowej IZZI na kartę, aktywowali 
numer przed 1 lipca 2016 r. oraz w okresie trwania Promocji zarejestrują swój numer. 

3. Aby dokonać rejestracji numeru w sieci IZZI na kartę należy: 
a) wypełnić formularz dostępny na stronie www.rejestracja.izzinakarte.pl, a następnie w celu 

umożliwienia weryfikacji danych, udać się z dokumentem potwierdzającym tożsamość do najbliższego 
punktu obsługi klienta sieci Play lub do siedziby firmy Ahmes w Warszawie przy ul. Lewickiej 13/15; 
lub 

b) udać się z kartą sim oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość do najbliższego punktu obsługi 
klienta sieci Play lub do siedziby firmy Ahmes w Warszawie przy ul. Lewickiej 13/15 w celu rejestracji 
numeru oraz umożliwienia weryfikacji danych. 

4. Dane, które użytkownik powinien udostępnić w celu rejestracji numeru: 
a) w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go 

posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku 
cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo 
Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;  

b) w przypadku Użytkownika niebędącego osobą fizyczną:  nazwę, numer identyfikacyjny REGON lub 
NIP, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub w 
innym właściwym rejestrze. 
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§ 3. Zasady korzystania z Bonusu 
 

1. Bonus zostanie uruchomiony w ciągu 48 godzin od dnia potwierdzenia danych przez Użytkownika 
zgodnie z § 2 ust. 3-4 niniejszego regulaminu. 

2. Bonus będzie ważny przez 31 dni od dnia jego uruchomienia. W przypadku nieskorzystania z Bonusu we 
wskazanym okresie lub jego niepełnego wykorzystania, późniejsze wykorzystanie Bonusu lub jego 
pozostałej części nie będzie możliwe. 

3. O uruchomieniu Bonusu Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości tekstowej 
wysłanej przez Ahmes na numer Użytkownika, który bierze udział w Promocji.  

4. Chwilą uruchomienia Bonusu jest dzień i godzina, kiedy Ahmes wysłał do Użytkownika wiadomość 
tekstową, o której mowa w ust. 3. 

5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 opłaty za przesył danych będą rozliczane zgodnie z 
Cennikiem usług telekomunikacyjnych Ahmes dostępnym na stronie www.izzinakarte.pl. 

§ 4. Procedura reklamacyjna 

1. W zakresie reklamacji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez AHMES sp. z o.o. dla Użytkowników usługi IZZI na kartę. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ahmes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Lewickiej 13/15, 02-547 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej Usługi. 
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania. 
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu skorzystania z Usługi.  

2. Z Ahmes można kontaktować się pod adresem ul. Lewicka 13/15, 02-547 Warszawa, jak również pod 
numerami telefonu Biura Obsługi Klienta 22 113 11 11, 799 555 223 lub *223 dostępnym od poniedziałku 
do piątku między 8:00 a 17:00 oraz w weekendy między 8:00 a 16:00 oraz pod adresem poczty 
elektronicznej bok@izzinakarte.pl.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez AHMES sp. z o.o. dla Użytkowników usługi 
IZZI na kartę oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.     

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.izzinakarte.pl oraz w siedzibie Ahmes. 
5. Regulamin obowiązuje od dnia 12.01.2017 r. do odwołania. 

 
 

 

 


