Regulamin promocji „Bonus 50 GB za zakup i rejestrację
numeru w Orange w punktach sieci Ruch”
obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

„Bonus 50 GB za zakup i rejestrację numeru w Orange w punktach sieci Ruch” (dalej: „Promocja”) to promocja
umożliwiająca osobom, które zakupią dowolny starter Orange Yes lub Orange Free na kartę i zarejestrują numer w
Orange w wybranym punkcie sieci Ruch (dalej: „Abonenci”), uzyskanie Bonusu w postaci 50 GB (dalej: „Bonus”) na
warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
Organizatorem Promocji jest Orange Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy
Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych
(dalej: „Orange”).
jak skorzystać?
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup dowolnego startera Orange Yes lub Orange Free na kartę i
zarejestrowanie numeru w Orange w wybranym punkcie sieci Ruch. Każdy zakup startera i rejestracja numeru w
okresie trwania Promocji uprawnia do otrzymania jednego Bonusu.
2. Startery należy zakupić i numery zarejestrować od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.
3. Rejestracja oznacza podanie swoich danych osobowych tj. imienia, nazwiska i numeru PESEL jeżeli Abonent go
posiada lub nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który
nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej numer paszportu
lub karty pobytu oraz potwierdzenie ich zgodności przez Operatora („Rejestracja”). Rejestracja uprawniająca do
otrzymania Bonusu musi być dokonana w czasie trwania niniejszej promocji.
4. Rejestracja numeru zostanie potwierdzona SMS-em w ciągu 48 godzin.
bonus:
5. W ramach Promocji, do każdego zakupionego startera i zarejestrowanego numeru zgodnie z pkt 1 – 2
niniejszego regulaminu, przyznany zostanie Bonus w postaci 50 GB ważny 14 dni od momentu przyznania.
6. Abonent w ramach Promocji otrzyma od Sprzedawcy unikalny kod, który, aby skorzystać z Promocji, należy
wysłać bezpłatnym SMS-em z numeru Abonenta na wskazany numer w okresie trwania Promocji. Po upływie
terminu Promocji nie można odebrać Bonusu.
7. Bonus zostanie aktywowany na koncie Abonenta w ciągu maksimum 24 godzin od momentu wysłania SMS-em
unikalnego kodu, o którym mowa w pkt 6, a o wpłynięciu Bonusu Abonent zostanie poinformowany
wiadomością zwrotną SMS.
8. Pakiet GB przyznany w ramach Bonusu zostanie wykorzystany w pierwszej kolejności przed wszystkimi
pakietami, bonusami i środkami pochodzącymi z doładowań.
9. Bonus jest ważny na terenie Polski.
10. Ważność Bonusu to 14 dni, tzn. bonusowe, niewykorzystane GB tracą swoją ważność po 14 dobach od
momentu włączenia bonusu, o godz. 23.59.
11. Do Bonusu uprawnieni zostaną Abonenci, którzy w trakcie trwania Promocji po raz pierwszy dokonają Rejestracji
swojego numeru telefonu. Zmiana danych rejestracyjnych nie będzie uprawniała do odebrania Bonusu.
12. Stan i ważność przyznanego Bonusu można sprawdzić dzwoniąc pod numer *500 (opłata zgodna z cennikiem
w taryfie Abonenta) lub wysyłając SMS-a o treści: ILE DANYCH pod numer 901 (opłata zgodna z cennikiem w
taryfie Abonenta).
ile to kosztuje:
13. Bonus w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie.
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reklamacje:
14. Prawo do składania reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem,
służy każdemu Klientowi w ciągu całego okresu trwania Promocji oraz dodatkowo w ciągu 14 dni od daty
zakończenia Promocji.
15. Reklamacje należy kierować wyłącznie na piśmie, drogą pocztową na adres:
Orange Polska
Wydziała Zarządzania Kategorią i Standardami
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
z dopiskiem „Bonus 50 GB za zakup i rejestrację numeru w Orange w punktach sieci Ruch".
16. Reklamacja zostanie rozpatrzona i wysłana na wskazany adres w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
17. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub zawierające dane uniemożliwiające kontakt z
Klientem nie będą rozpatrywane.
dodatkowe informacje:
18. Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie Abonenta, chyba że
warunki danej taryfy lub usługi stanowią inaczej.
19. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Orange Polska S.A. oraz w wybranych punktach sieci Ruch w
okresie trwania Promocji.
20. W pozostałym zakresie stosuje się Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla abonentów ofert na
kartę w Mobilnej sieci Orange regulaminy oraz cennik obowiązujące w ofercie, z której Abonent korzysta.
21. Mobilna sieć Orange - sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Orange Polska S.A.
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