Regulamin promocji „100 zł na rozmowy w prezencie”
obowiązuje od 16.11.2017 r. do 31.12.2017 r.

Promocja „100 zł na rozmowy w prezencie” to promocja umożliwiająca nowym Abonentom ofert na kartę Orange
(dalej: „Abonenci”) uzyskanie Bonusu na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej „Promocja”).
Organizatorem Promocji jest Orange Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy
Al. Jerozolimskich160, 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 zwana „Orange”). Dane kontaktowe: Biuro Obsługi Klienta *100 lub 510 100 100 (opłata zgodna z cennikiem
w taryfie Abonenta).
Definicje:
Bonus – kwota 100 złotych, którą Uczestnik Promocji może wykorzystać w terminie 30 dni od momentu jej
przyznania na standardowe połączenia głosowe z numerami komórkowymi i stacjonarnymi.
Starter Promocyjny – starter Orange YES lub Orange Free na kartę

Zasady Promocji:
1. W ramach Promocji każdy nowy Abonent oferty na kartę Orange (tj. Abonent po zakupie Startera Promocyjnego
oraz po prawidłowej rejestracji w sieci Orange) jest uprawniony do jednorazowego aktywowania Bonusu .
2. Uczestnik Promocji aktywuje Bonus poprzez wysłanie darmowego sms-a na nr 815 o treści PREZENT
3. Uczestnik Promocji ma czas na aktywację Bonusu do 31.12.2017 r.
4. Bonus w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie.
5. Bonus można wykorzystać wyłącznie na standardowe krajowe połączenia głosowe z numerami komórkowymi i
stacjonarnymi na terenie Polski oraz w roamingu w ramach Strefy 1 i ze Strefy 1 do Polski zgodnie z Cennikiem
usług w roamingu dla Abonentów ofert na kartę.
6. Środki z Bonusu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed środkami pochodzącymi z doładowań.
7. Ważność Bonusu to 30 dni, niewykorzystane środki tracą swoją ważność po 30 dobach od momentu
włączenia Bonusu, o godz. 23.59.
8. Po wykorzystaniu kwoty dostępnej w ramach Bonusu opłata za połączenia jest zgodna z obowiązującym
Abonenta cennikiem usług.
9. Bonus w ramach Promocji przyznawany jest jednorazowo, a jego ponowna aktywacja nie jest możliwa.
jak sprawdzić?
10. W każdej chwili Abonent ma możliwość sprawdzenia ilości dostępnych środków oraz terminu ważności
poprzez:
a. wysłanie SMS-a o treści ILE MINUT pod numer 901. Opłata jak za standardowy SMS do Orange;
b. wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do Mój Orange;
c. wybór odpowiedniej opcji w Orange Automatycznym Biurze Obsługi Klienta pod numerem *500.
Opłata za połączenie zgodna z obowiązującym Abonenta cennikiem
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Pozostałe postanowienia:
11. Promocja „Konto Ważne Rok” nie przedłuża ważności Bunusa
12. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Orange Polska S.A., na stronie internetowej www.orange.pl oraz
w Urzędach Pocztowych w okresie trwania Promocji.
13. W pozostałym zakresie stosuje się Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla abonentów ofert na
kartę, regulaminy oraz cennik obowiązujące w ofercie, z której Abonent korzysta.
Orange Polska Spółka Akcyjna zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681 Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa NIP: 5260250995REGON: 012100784 Kapitał zakładowy: 3.937.072.437 zł

