Regulamin promocji
„5zł ekstra za doładowanie BLIK’iem”
§I
Postanowienia wstępne
1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „5zł ekstra za doładowanie BLIK’iem”
(zwanej dalej: „Promocją”) jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą
w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w
wysokości
2
000 000
PLN
(w
całości
opłaconym)
(zwana
dalej:
„Organizatorem”).
2. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu Promocji „5zł
ekstra za doładowanie BLIK’iem” (zwanego dalej: „Regulaminem”).
3. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz
posiadających zdolność prawną, których konto przedpłacone w ofercie Orange na
kartę zostało doładowane na stronie www.doladowania.orange.pl (zwanych dalej
„Stroną”) na zasadach określonych w § II Regulaminu (zwanych dalej:
„Uczestnikiem”).
§ II
Zasady i przedmiot Promocji
1. Promocja trwa od 05-05-2020 od godz. 12:00 do 31-05-2020 do godz. 23:59
(„Okres Trwania Promocji”) lub do wyczerpania łącznej puli 18 000 doładowań
promocyjnych (zwany dalej „Limitem Promocji”), w zależności od tego, które ze
zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest doładowanie konta Abonenta oferty
Orange na kartę (Konto Główne).
3. Po dokonaniu za pośrednictwem Strony i z użyciem metody płatności BLIK,
doładowania Konta Głównego o wartości min. 30 zł w Okresie Trwania Promocji,
Uczestnikowi zostanie przyznane doładowanie o wartości 5 zł („Doładowanie
Promocyjne”).
4. Na jedno Konto Główne przypada maksymalnie jedno Doładowanie Promocyjne, o
którym mowa w ust. 3 powyżej.
5. Doładowanie Promocyjne, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie przyznane za
każde z 18 000 pierwszych doładowań o wartości min.30 zł, dokonanych na Stronie
w Okresie Trwania Promocji z użyciem metody płatności BLIK.
6. Doładowanie Promocyjne zostanie udzielone niezwłocznie na Konto Główne
Abonenta oferty Orange na Kartę z którego dokonano doładowania, o którym
mowa w pkt.3 powyżej. W szczególnych przypadkach termin realizacji może
wydłużyć się do 7 dni roboczych licząc od dnia dokonania doładowania Konta
Głównego.
7. Doładowanie Promocyjne udzielone na Konto Główne powoduje przedłużenie
ważności Konta Głównego zgodnie z taryfą z której korzysta Abonent oferty
Orange na kartę.
Stan
i
ważność
Konta
Głównego
można
sprawdzić
bezpłatnie:
- poprzez krótki kod *124*# [zadzwoń]
- w aplikacji Mój Orange;
- dzwoniąc pod numer *500.

§ III
Reklamacje
1. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do składania do Organizatora reklamacji w
związku z organizacją i realizacją Promocji na warunkach wskazanych w §VIII
Regulaminu usługi natychmiastowego doładowania telefonu dostępnego na stronie
internetowej www.doladowania.orange.pl.

§ IV
Postanowienia końcowe
1. Zakup przez Uczestnika Usługi Doładowania za min. 30 zł poprzez płatność BLIK w
Okresie Trwania Promocji jest równoznaczny ze zgodą Uczestnika na
postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie
mają postanowienia Regulaminu usługi natychmiastowego doładowania telefonu
dostępnego na stronie internetowej www.doladowania.orange.pl.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za popełnione przez Uczestnika pomyłki
przy definiowaniu numerów kont przedpłaconych lub adresu poczty elektronicznej
oraz za nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarki internetowej lub łącz
telekomunikacyjnych, których wyboru dokonuje Uczestnik.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.doladowania.orange.pl.

