Regulamin
promocji „rabat 10 zł/mies. na Plan Komórkowy
Wzbogacony na www.orange.pl”
obowiązuje od 31.10.2018 r. do 7.11.2018 r.

Organizatorem Promocji jest Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy Alejach
Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000010681, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej (NIP) 526-02-50-995 („Orange”).
1.

Promocja rabat 10 zł mies. na abonament przy zakupie Planu Komórkowego Wzbogaconego (dalej
„Promocja”), dostępna jest wyłącznie dla tych z Państwa, którzy w czasie jej trwania, spełnią łącznie poniższe
warunki:

a) po odebraniu jednorazowego kodu rabatowego złożą w sklepie internetowym na www.orange.pl zamówienie
dotyczące umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej „Umowa”) bądź aneksu do Umowy (dalej
„Aneks”) na 24 miesiące w Planie Komórkowym Wzbogaconym z telefonem lub bez telefonu,
b) nie zalegają z opłatami na rzecz Orange.
2.

Kod rabatowy mogą Państwo odebrać na specjalnej stronie internetowej www.oferty.orange.pl/rabat-10zl

3.

W ramach Promocji, przyznajemy rabat 10 złotych miesięcznie na abonament w Planie Komórkowym
Wzbogaconym na cały 24 miesięczny okres trwania umowy. Rabat naliczymy począwszy od 1 miesiąca
obowiązywania umowy i będzie on pomniejszał miesięczny abonament o 10 zł. W sytuacji, gdy korzystacie
Państwo z promocji obniżającej czasowo abonament do 0 zł, rabat nie zostanie naliczony.

4.

Aby otrzymać Rabat, powinni Państwo w czasie składania zamówienia na Umowę lub Aneks na stronie
www.orange.pl posiadać wyłączoną blokadę plików cookies na urządzeniu, za pomocą, którego łączą się
Państwo ze stroną internetową www.orange.pl i wpisać treść kodu na koszyku zakupowym w polu „Posiadam
kod rabatowy”.

5.

Promocja dotyczy oferty dla klientów indywidualnych i skierowana jest do tych z Państwa, którzy korzystają z
usług Orange w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą .

6.

Do procedury składania i realizowania zamówień w sklepie internetowym Orange ma zastosowanie
Regulamin zakupów w Sklepie internetowym Orange.

7.

Promocja obowiązuje do 07.11.2018 r. do godziny 23.59

8.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami w ofercie Plan Komórkowy Wzbogacony opartymi o
funkcjonalność kodów zniżkowych organizowanymi przez Orange w czasie obowiązywania niniejszej
Promocji chyba, że regulamin tych promocji stanowi inaczej.

