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  Regulamin 

oferty promocji „60 GB na Walentynki dla Duetów” 

obowiązuje od 12 do 18 lutego 2018 r. 

 

I.  Ogólne warunki  

1. Promocja „60 GB na Walentynki dla Duetów” ( „Promocja”) dostępna jest dla tych z Państwa, którzy w dniach od 12 do 18 lutego 

2018r. („Okres obowiązywania Promocji”)  

1.1. zawrą z nami co najmniej dwie umowy lub aneksy do umowy z co najmniej jednym telefonem lub kuponem na zakupy na co 

najmniej 24 miesiące: 

1.1.1. jedną w ramach Planu Komórkowego Standardowego; 

1.1.2. drugą w ramach planu Komórkowego Standardowego, Optymalnego Wzbogaconego lub Premium 

1.2.  lub zawrą z nami umowę z telefonem lub kuponem na zakupy na 24 miesiące lub aneks do umowy z telefonem lub kuponem 

na zakupy na co najmniej 24 miesiące i wybiorą: 

a. Plan Komórkowy (z wyjątkiem Planu Komórkowego Podstawowego), jeżeli na tym samym Koncie abonenckim mają już 

Państwo pakiet Orange Love; 

b. Plan Komórkowy (z wyjątkiem Planu Komórkowego Podstawowego), jeżeli na tym samym Koncie abonenckim mają już 

Państwo Plan Komórkowy Standardowy; 

c. Plan Komórkowy Standardowy, jeżeli na tym samym Koncie abonenckim mają już Państwo przynajmniej jeden Plan 

Komórkowy (z wyjątkiem Planu Komórkowego Podstawowego). 

d. Pakiet Orange Love, jeżeli na tym samym Koncie abonenckim mają już Państwo przynajmniej jeden Plan Komórkowy ( z 

wyjątkiem Planu Komórkowego Podstawowego)  

2. Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 

160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, z pokrytym w 

całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 526-02-50-995 

(„Orange”). 

II. Warunki promocyjne 

1. W ramach Promocji mogą Państwo otrzymać bezpłatnie pakiet danych ( „Bonus”) o wielkości 60 GB do wykorzystania na terenie 

Polski.  

2. Bonus mogą Państwo aktywować na każdym posiadanym i zakupionym Planie Komórkowym oraz Planie Komórkowym w pakiecie 

Orange Love  zgodnie z regułami wymienionymi w punktach 1.1. oraz 1.2.  

3. Uprawnienie do skorzystania z bonusu nabędą Państwo po zakończeniu Promocji w dniu 20.02.2018. O bezpłatnym sposobie 

aktywacji powiadomimy Państwa SMS-em w dniu 20.02.2018 r. oraz na www.orange.pl/view/duety . Klienci, którzy skorzystali z 

kanałów zdalnych (www, infolinia) otrzymają powiadomienie po aktywacji numeru, nie później niż do 4.03.2018.  

 

4. Aktywacja bonusu będzie możliwa do dnia 4.03.2018. 

5. Bonus zostanie włączony w ciągu maksymalnie 24 godzin od przyjęcia przez nas zlecenia aktywacji. O włączeniu Bonusu 

powiadomimy Państwa SMS-em. 

6. W przypadku skorzystania z kanałów zdalnych (www, infolinia), warunkiem otrzymania Bonusu jest złożenie zamówienia 

dotyczącego umowy lub umów, o których mowa w pkt 1, w okresie obowiązywania Promocji oraz podpisanie umowy nie później 

niż 26.02.2018 r. 

7. W przypadku procesu przeniesienia numeru bonus zostanie aktywowany na numerze tymczasowym i będzie ważny do czasu 

przeniesienia numeru docelowego do sieci Orange.  

8. Bonus ważny do 31.12.2018   

9. Niewykorzystane środki z Bonusu przepadają wraz z upływem okresu jego ważności. 

10. Bonus jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed pakietami dostępnymi w planie taryfowym, z którego Państwo oraz 

przed środkami aktywowanymi w ramach funkcjonalności Bezpieczny Internet w telefonie. 

11. Stan i ważność Bonusu mogą Państwo sprawdzić logując się na swoje konto na www.orange.pl i w aplikacji Mój Orange.  

12. W ramach Bonusu mogą Państwo korzystać z mobilnego dostępu do Internetu na terenie Polski przy ustawieniach APN: internet 

(gdzie APN oznacza nazwę punktu dostępu do sieci). 

http://www.orange.pl/
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13. Prędkość przesyłania danych w ramach Bonusu zależy od technologii przesyłania danych LTE, HSDPA, 3G (UMTS), EDGE lub 

GPRS, z której Państwo w danym momencie korzystają. 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. 

III. Informacje dodatkowe 

1. Promocja nie jest dostępna w roamingu. Zgodnie z regulacją roamingową, bezpłatne pakiety transmisji danych nie muszą być 

odwzorowane w roamingu w UE (Limit GB liczony od ceny pakietu równej 0 zł wynosi 0 GB). 

2. W pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oferty Plan Komórkowy, Cennika usług w ofercie Plan 

Komórkowy oraz Regulaminu świadczenia multimedialnych usług Orange. 

3. Niniejszy regulamin dostępny jest w salonach Orange, salonach partner Orange oraz na stronie internetowej www.orange.pl. 


