
 

 
 

 
 
 

Regulamin oferty promocyjnej 
„120 minut więcej z Usługą Mobilne Płatności”  

 
 

1. Postanowienia ogólne: 
 
1.1. Oferta promocyjna „120 minut więcej z Usługą Mobilne Płatności” (zwana dalej 
„Ofertą”) jest organizowana przez CP Telecom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Targowej 72. 
 
1.2. Oferta dostępna jest we wszystkich hipermarketach Carrefour i Carrefour Market za 
wyjątkiem kas samoobsługowych. 
 
1.3. Aktualna lista sklepów Carrefour znajduje się na stronie www.carrefour.pl 
 
1.4. Oferta obowiązuje od 15 lipca 2010 r. do odwołania. 
 
 

2.  Zasady korzystania z Oferty: 
 
2.1. Z Oferty może skorzystać każdy Użytkownik Mova oraz Mova Mix, który w okresie 
obowiązywania Oferty korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez CP 
Telecom Sp. z o.o., przy wykorzystaniu karty SIM i przystąpi do Usługi Mobilne Płatności 
oraz Usługi E-faktura Multioperatorska poprzez podpisanie formularza zgody.  
 
2.2. Podpisanie przez Użytkownika formularza zgody oznacza wyrażenie zgody na 
otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oraz wyrażenie zgody na obciążanie przez: 
InPost Finanse Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30- 624 Kraków wskazanego w formularzu 
rachunku bankowego, w drodze Polecenia Zapłaty, kwotami wynikającymi z zobowiązań 
Użytkownika w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi Użytkownikowi 
fakturami/ rachunkami. 
 
2.3. Aktualny regulamin Usługi Mobilne Płatności oraz Usługi E- faktura Multioperatorska 
dostępny jest na stronach internetowych: www.carrefourmova.pl, www.mobilneplatnosci.pl, 
www.inpost.pl. 
 
2.4. Spełnienie warunków, o których mowa w § 3 Regulaminu Usługi Mobilne Płatności 
umożliwia regulowanie wszelkich zobowiązań drogą elektroniczną (poprzez system 
bankowości elektronicznej na podstawie informacji uzyskanej za pomocą wiadomości 
SMS lub e-mail). 



 
2.5. Spełnienie przez Użytkownika warunków, o których mowa w § 3 Regulaminu Usługi E- 
faktura Multioperatorska oznacza akceptację otrzymywania faktur w postaci elektronicznej 
od wszystkich wystawców, którzy współpracują z INTEGER.pl w zakresie Usługi E- 
faktura. 
 

3. Zasady Oferty: 
 
3.1. Abonenci spełniający warunki, o których mowa w pkt 2 otrzymują 120 darmowych 
minut (zwanych dalej „minutami MOVA”)- po 30 minut MOVA przez 4 kolejne miesiące od 
dnia aktywacji Usługi Mobilne Płatności. 
 
3.2. Minuty MOVA można wykorzystać wyłącznie na połączenia do wszystkich krajowych 
sieci telefonicznych z wyłączeniem połączeń wykonywanych na numery sieci Play 
(Operator P4) oraz numery abonentów i użytkowników dostawców świadczących usługi 
telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora, numery Cyfrowego Polsatu 
S.A. oraz numery abonentów i użytkowników dostawców świadczących usługi 
telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora i numery CenterNET S.A. oraz 
numery abonentów i użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z 
wykorzystaniem sieci tego operatora oraz z wyłączeniem transmisji danych, przekierowań 
oraz połączeń z numerami bezpłatnymi i usługowymi. 
 
3.3. Minuty MOVA są wykorzystywane zgodnie z naliczaniem standardowych połączeń 
krajowych, tzn. z 1- sekundowym naliczaniem opłat za wykonane połączenia. 
 
3.4. Doładowanie minut MOVA zostanie potwierdzone wiadomością SMS wysyłaną na 
telefon Użytkownika. 
 
3.5. Minuty MOVA są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed wykorzystaniem 
wartości konta w złotych polskich. 
 
3.6. Niewykorzystane minuty MOVA przypadające na dany miesiąc tracą swoją ważność, 
a tym samym przepadają z konta Użytkownika. 
 
3.7. W przypadku, gdy w trakcie połączenia głosowego nastąpi wyczerpanie posiadanych 
na koncie minut MOVA, opłaty za pozostałą część połączenia zostaną naliczone zgodnie z 
obowiązującym Cennikiem Carrefour Mova. 
 
3.8. Nie ma możliwości rezygnacji z minut MOVA doładowanych na konto. 
 
3.9. Doładowania minut MOVA dokonuje się jedynie na numer telefonu Użytkownika 
podany w formularzu zgody.   
 
3.10. W przypadku rezygnacji z Usługi Mobilne Płatności w okresie obowiązywania Oferty, 
minuty MOVA przypadające na kolejny miesiąc nie zostaną doliczone.    
 
 

4. Reklamacje: 
 
4.1. Reklamacje dotyczące Oferty należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: 
bok@carrefour.pl, pisemnie na adres: Biuro Obsługi Klienta, ul. Okoliczna 4, 01- 359 
Warszawa lub telefonicznie na numer tel.: 2000 (z telefonu Mova) lub +48722800200 (z 



telefonu stacjonarnego). 
 
4.2. Tryb postępowania reklamacyjnego określają zapisy w Regulaminie Świadczenia 
Usług w sieci Carrefour Mova. 
 
 
 
 

5. Pozostałe warunki: 
 
5.1. Informacje dotyczące zmian oraz wycofania niniejszej Oferty będą publikowane na 
stronie internetowej www.carrefourmova.pl. 
 
5.2. Operator CP Telecom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Oferty 
w dowolnym terminie lub zmiany niniejszego Regulaminu, bez konieczności podawania 
przyczyn. Zlecenia aktywacji pakietu złożone przed terminem zakończenia oferty zostaną 
prze Operatora zrealizowane. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych 
przez Użytkowników. 
 
5.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają 
postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług w sieci Carrefour Mova oraz Regulaminu 
Usługi Mobile Płatności i Regulaminu Usługi E-faktura Multioperatorska.. 
 
5.4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem 
www.carrefourmova.pl. 
 
5.5. Niniejsza oferta może łączona z innymi Ofertami promocyjnymi dostępnymi dla 
Użytkowników Carrefour Mova w trakcie trwania niniejszej Oferty. 
 
5.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2010 r. 


