Regulamin Promocji „Konto ważne rok w Orange na Kartę”
obowiązuje od 18 grudnia 2018r. do odwołania

1. „Konto ważne rok w Orange na Kartę” (dalej: „Promocja”) to promocja umożliwiająca Abonentom

sieci Orange korzystającym z ofert na kartę (dalej: „Abonenci”) przedłużenie ważności swojego Konta
Głównego na połączenia wychodzące do jednego roku.
2. Promocja nie dotyczy Abonentów oferty Zetafon.
jak korzystać?
3.

Aby skorzystać z Promocji, Abonent powinien wysłać bezpłatnego SMS-a o treści START pod
numer 8002.

4.

O prawidłowej aktywacji Promocji Abonent zostanie poinformowany SMS-em w ciągu 24 godzin
od momentu wysłania SMS-a aktywacyjnego.

5.

W momencie aktywacji Promocji ważność Konta Głównego na połączenia wychodzące zostaje
przedłużona do roku (365 dni) od dnia wysłania SMS-a aktywacyjnego i jednocześnie ważność
konta na połączenia przychodzące ustalana jest na 93 dni od zakończenia okresu ważności na
połączenia wychodzące (dalej: „Promocyjna ważność konta głównego”).

6.

W przypadku gdy w trakcie obowiązywania Promocyjnej ważności Konta Głównego, Abonent
dokona doładowania w wyniku którego ważność Konta Głównego okazałaby się dłuższa niż ta
wynikająca z Promocji, to wówczas Abonenta obowiązuje korzystniejsza ważność konta
głównego wynikająca z tego doładowania.

7.

W każdej chwili Abonent ma możliwość sprawdzenia ważności konta:


poprzez krótki kod *124*# [zadzwoń]



dzwoniąc pod numer *500 (koszt zgodny z obowiązującym cennikiem) lub



logując się na stronie www.orange.pl

Ile to kosztuje:
8.

Dla Abonentów ze stażem w ofercie Orange na Kartę wynoszącym 93 albo więcej dni aktywacja
Promocji jest bezpłatna.

9.

Dla Abonentów ze stażem w Orange na Kartę wynoszącym mniej niż 93 dni każdorazowa
aktywacja Promocji kosztuje 3.00 zł brutto.

10. Abonent może skorzystać z Promocji wielokrotnie. Ponowne skorzystanie z Promocji w trakcie

obowiązywania Promocyjnej ważności Konta Głównego spowoduje kolejne wydłużenie ważności
Konta Głównego zgodnie z pkt 5 powyżej licząc od daty kolejnej aktywacji Promocji.
dodatkowe informacje
11. Promocja obowiązuje do odwołania. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania Promocji, co
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nie będzie jednak naruszać praw nabytych przed odwołaniem Promocji.
12. Z zastrzeżeniem pkt 13, 14 i 15 poniżej, Promocja łączy się z innymi, promocjami i usługami

promocyjnymi dostępnym i w ofercie, z której Abonent korzysta, chyba, że warunki danej
promocji lub usługi promocyjnej stanowią inaczej.
13. Skorzystanie z Promocji wymaga wyłączenia usług: Numer bez limitu i Za darmo w Orange. W

przypadku, gdy Abonent posiada aktywną ww. usługę/usługi, po wysłaniu SMS-a aktywującego
Promocję, Abonent otrzyma od Operatora SMS-a z informacją, że w ciągu 15 minut może
anulować zlecenie włączenia Promocji bezpłatnym SMS-em na numer 8002 o treści REZ. Jeżeli
Abonent nie anuluje zlecenia włączenia Promocji, to ww. usługa/usługi zostaną automatycznie
wyłączone przez Operatora.
14. Promocja nie jest dostępna w ofercie Ekstra Numer.
Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym
3.937.072.437,00 PLN, (NIP 526-02-50-995)
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15. Promocja nie przedłuża ważności kont, usług i promocji innych niż Konto Główne.
16. Promocja jest dostępna w roamingu.
17. Migracje między ofertami w ramach oferty Orange na kartę nie mają wpływu na Promocję.
18. Wyłączenie Promocji skutkuje ustawieniem ważność konta głównego na połączenia wychodzące

na 30 dni i jednocześnie ważności konta głównego na połączenia przychodzące na 180 dni od
zakończenia okresu ważności na połączenia wychodzące.
19. Regulamin jest dostępny w salonach Orange i salonach partner Orange oraz na stronie

www.orange.pl.
20. W pozostałym zakresie stosuje się obowiązujący Abonenta Regulamin świadczenia usług

telekomunikacyjnych oraz regulamin i cennik oferty, z której korzysta Abonent.
21. „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
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681; REGON 012100784,
NIP 526-02-50-995. Orange Polska S.A. zwana jest w niniejszym regulaminie „Operatorem”.

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym
3.937.072.437,00 PLN, (NIP 526-02-50-995)

