
 

Regulamin Lycamobile dla promocji ,,Zero Opłat Roamingowych”: 
 
1. Promocja „Zero Opłat Roamingowych” („Promocja”) jest organizowana przez 

Lycamobile Sp. z o.o.  "Lycamobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z 
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wincentego Rzymowskiego 34, budynek R34, 
02-697 Warszawa, Polska („Lycamobile ”) i obowiązuje od 15 marca 2015 r. do 
odwołania. 

2. Aby skorzystać z promocji doładuj telefon Lycamobile dowolną kwotą  
lub wykup jeden z dostępnych pakietów (wszystkie pakiety z wyłączeniem 
pakietów internetowych)  i ciesz się swobodą darmowych rozmów 
roamingowych w sieci Lycamobile.  
Telefon możesz doładować poprzez jedną z następujących stron 
internetowych:: 
a) www.lycamobile.pl , www.blue.pl, www.bm.pl, www.tutajdoladuj.pl,  
b) jedną z następujących stron internetowych banków: Banku Pocztowego, 

BPH Sez@m, BZWBK24,  Banku Pekao S.A., ING Banku Śląskiego, BOŚ 
Banku, Banku BGŻ, BNB Paribas Banku, Banku Millennium, Getin Banku, 
Raiffeisen Polbanku, Meritum Banku, Alior Banku, T-Mobile usługi 
Bankowe, jednym z dostępnych na ww. stronach internetowych 
sposobów (systemów) doładowań lub  

c) za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banków Spółdzielczych 
obsługiwanych przez Blue Media SA.  

3. Promocja ,, Zero opłat roamingowych” to darmowe rozmowy wewnątrz 
sieci Lycamobile w 18 krajach, gdy Klient pozostaje roamingu. Promocja jest 
ograniczona do łącznej liczby 100 minut (mających zastosowanie zarówno 
do połączeń przychodzących, jak i wychodzących). Po wygaśnięciu 
darmowych minut, stawka za połączenia z Lycamobile do Lycamobile 
zostanie zmieniona na 9gr/min. Usługa „Zero opłat roamingowych” jest 
dostępna jedynie przez nieprzerwany okres 59 dni.  

4. Kompatybilność telefonów komórkowych: Będziesz mógł skorzystać z tej 
oferty jedynie używając ograniczonego rodzaju telefonów komórkowych 
(telefony komórkowe bez blokady SIMlock). Upewnij się, że korzystasz z tej 
usługi dopiero po otrzymaniu SMSa z potwierdzeniem, że usługa jest 
aktywna i możesz rozpocząć wykonywanie połączeń bez opłat 
roamingowych. 

5. Jeśli nie otrzymałeś/aś SMSa z potwierdzeniem usługi w przeciągu 24 godzin 
od przyjazdu do jednego z naszych 17 krajów, prosimy o kontakt z naszym 

http://www.bm.pl/


 

Działem Obsługi Klienta pod numerem 22-388-17-04. Połączenie jest 
bezpłatne. 

6. Po więcej informacji odwiedź www.lycamobile.pl 


