Regulamin promocji „Pakiet Kibica 28GB na 10 dni”
obowiązuje od 08.10.2017 r. do 11.10.2017 r.
1. „Pakiet Kibica” („Promocja”) skierowana jest do konsumentów w rozumieniu art. 22’ Kodeksu cywilnego,
korzystających z:
a) oferty Orange na kartę, w tym w ramach Zetafona i Minutofona lub
b) jednej z ofert Mix dostępnych w Orange lub
c) jednej z abonamentowych ofert głosowych telefonii komórkowej Orange
dalej („Abonenci”)
2. Promocja umożliwia uzyskanie pakietu danych („Bonus”), o wielkości 28 GB, do wykorzystania na terenie Polski.
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jak skorzystać
3. Aktywowanie Bonusu możliwe jest w czasie obowiązywania Promocji tj. od godziny 20:00 w dniu 08.10.2017 do
godziny 23:59 w dniu 11.10.2017
4. Warunkiem otrzymania Bonusu jest wysłanie SMS-a na numer 277 zawierającego poprawne hasło aktywacyjne:
MAMYAWANS. Koszt wysłania SMS-a wynosi:
- dla Abonentów Orange na kartę - 20gr,
- dla Abonentów ofert na abonament – cena jak za sms-a wysłanego na numer komórkowy w kraju, zgodnie z
cennikiem oferty, z której korzysta Abonent.
5. W ramach Promocji Abonent otrzyma Bonus za prawidłowo wysłane hasło, przy czym za hasło wysłane z
danego numeru telefonu można otrzymać Bonus tylko jeden raz.
6. W przypadku, gdy Abonent wyśle hasło po zakończeniu czasu obowiązywania Promocji, Bonus nie zostanie
przyznany, a Abonent otrzyma stosowną informację SMS-em.
7. Hasło będzie publikowane na profilu Orange Polska na Facebooku po każdym meczu eliminacji do Mistrzostw
Świata w Piłce Nożnej 2018 z udziałem polskiej reprezentacji.
bonus
8. Za każde poprawnie przesłane Hasło Abonent uzyska jeden Bonus w postaci pakietu danych o wielkości 28 GB
ważny do godz. 23:59:59 dziesiątego dnia następującego po dniu aktywacji, chyba że Abonent wcześniej
wykorzysta wszystkie środki dostępne w ramach Bonusu. W ramach Bonusu Abonent może korzystać z
mobilnego dostępu do Internetu i WAP na terenie Polski przy ustawieniach APN: internet oraz WAP (gdzie APN
oznacza nazwę punktu dostępu do sieci).
9. Prędkość przesyłania danych w ramach Bonusu zależy od technologii przesyłania danych LTE, HSDPA, 3G
(UMTS), EDGE lub GPRS, z której Abonent w danym momencie korzysta. Warunkiem skorzystania z danej
technologii jest przebywanie w danym momencie w zasięgu danej technologii oraz korzystanie z urządzenia
obsługującego tę technologię. Prędkości przesyłania danych są zmienne i zależą w szczególności od obciążenia
stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości obsługiwanych przez
terminale oraz warunków atmosferycznych.
10. Bonus zostanie przyznany w ciągu maksimum 24 godzin od wysłania przez Abonenta prawidłowego hasła.
11. Przyznanie Bonusu potwierdzone zostanie SMS-em.
12. Ważność Bonusu, wyrażona w dniach zostaje również zakomunikowana Abonentowi w SMS-ie potwierdzającym
przyznanie Bonusu.
13. Niewykorzystane środki z Bonusu przepadają wraz z upływem okresu ważności Bonusu.
14. W przypadku Abonentów ofert na kartę oraz Zetafon i Minutofon pakiet danych przyznany w ramach Bonusu
będzie wykorzystany w pierwszej kolejności przed środkami pochodzącymi z doładowań oraz przed płatnymi
pakietami internetowymi. Jeżeli w trakcie transferu danych nastąpi wykorzystanie środków z Bonusu lub nastąpi
wygaśnięcie Bonusu zgodnie z terminem jego ważności, dalsza część transferu danych może zostać rozliczona
ze środków pochodzących z doładowań lub z płatnych pakietów internetowych.
15. W przypadku Abonentów ofert na abonament Bonus jest wykorzystywany w pierwszej kolejności – przed
pakietami dostępnymi w planie taryfowym, z którego korzysta Abonent oraz środkami aktywowanymi w ramach
płatnych pakietów internetowych.
Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną 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

16. Abonenci ofert na kartę stan i ważność Bonusu mogą sprawdzić:
- wysyłając SMS-a o treści ILE DANYCH pod numer 901 (koszt SMS-a 20 gr),
- dzwoniąc pod numer *500 (opłata zgodna z cennikiem w taryfie Abonenta).
17. Abonenci ofert na abonament stan i ważność Bonusu mogą sprawdzić, logując się na swoje konto na
www.orange.pl

ile to kosztuje
18. Bonus w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie.
19. Koszt SMS-a z hasłem wysyłanego pod numer 277 wynosi:20 gr dla Abonentów ofert na kartę . Koszt SMSa dla Abonentów ofert na abonament jest równy opłacie za wysłanie SMS-a do sieci komórkowej w kraju.
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dodatkowe informacje
20. Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie Abonenta, chyba że warunki
danej taryfy lub usługi stanowią inaczej.
21. Promocja nie jest dostępna w roamingu.
22. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.orange.pl.
23. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się: Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę lub Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w
Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament oraz obowiązujące cenniki i regulaminy w taryfie
obowiązującej Abonenta.
24. Mobilna sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie
standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą i
adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną 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.
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