
regulamin konkursu „Polecone Nagrodzone – MNP” 
obowiązuje od 14 grudnia do 31 grudnia 2006 r.  
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„Polecone Nagrodzone – MNP” („Konkurs”) to konkurs organizowany przez PTK Centertel sp. z o.o. skierowany do Konsumentów – wszystkich Abonentów oraz 
zarejestrowanych Użytkowników PTK Centertel sp z o.o. („Polecający”), którzy w czasie trwania Konkursu polecą osobie trzeciej przeniesienie numeru abonenckiego z 
innej sieci komórkowej do sieci Orange, z zastrzeżeniem punktu 13.  
W ramach Konkursu Polecający ma możliwość otrzymania nagrody rzeczowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 
jak skorzystać ? 
1. Warunkiem skorzystania z Konkursu jest: 

- przesłanie SMSem pod numer 232 (opłata jak za SMS standardowy zgodnie z obowiązującym Abonenta lub Użytkownika cennikiem usług) numeru 
telefonu osoby, której Abonent lub Użytkownik polecił przeniesienie numeru do Orange („Polecany”), 

- zawarcie przez Polecanego umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony 24 miesięcy z PTK Centertel sp. z o.o. wraz 
z przeniesieniem numeru przydzielonego przez innego operatora („Umowa”), 

- wybór przez Polecanego w momencie zawierania Umowy oferty Nowy Twój Plan, Orange Premium albo Twój Mix z kwotą zobowiązania nie niższą niż 
25 zł, 

- przeniesienie numeru przydzielonego przez innego operatora do Orange w czasie trwania Konkursu, 
- przesłanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt 4. 

 
co w Konkursie ? 
2. W ramach Konkursu istnieje możliwość otrzymania nagrody rzeczowej („Bonus od Orange”) uzależnionej od ilości numerów Polecanych, co do których 

w czasie trwania Konkursu spełniono wszystkie warunki określone w pkt 1 („Numery Przeniesione”): 
 

Ilość Numerów Przeniesionych Bonus od Orange 
1 lub 2 słuchawka Bluetooth – Motorola H350 
3 lub 4 telefon – Nokia 6103 

5 lub więcej komputer przenośny – Toshiba L30 – 134 
 
3. Ilość Bonusów od Orange dostępnych w ramach Konkursu jest ograniczona: 

- 500 słuchawek Bluetooth – Motorola H350 
- 200 telefonów – Nokia 6103 
- 20 komputerów przenośnych – Toshiba L30 – 134. 
Bonus od Orange będą przyznawane Polecającym zgodnie z kolejnością aktywacji Numerów Przeniesionych do Orange. Decyduje data przeniesienia 
ostatniego z Numerów Przeniesionych. 

4. O możliwości otrzymania Bonus od Orange Polecający zostanie poinformowany SMSem o treści:  
„Dziękujemy za skorzystanie z Konkursu Polecone-Nagrodzone. Aby otrzymać nagrodę wyślij SMS z odpowiedzią na pytanie: XXX* Pozdrawiamy, Orange.” 
* gdzie xxx oznacza treść pytania. 

5. Pytanie otrzymane przez Polecającego SMSem dotyczyć będzie historii marki Orange w Polsce. 
6. W ramach Konkursu Polecający może otrzymać wyłącznie jeden Bonus od Orange niezależnie od ilości Numerów Przeniesionych. 
7. Bonus od Orange zostanie przyznany Polecającym, którzy w ciągu 7 dni odpiszą na przesłanego SMSa w treści wpisując prawidłową odpowiedź na zadane 

pytanie. W przypadku przekroczenia terminu 7 dni lub przesłania błędnej odpowiedzi, przyznany Bonus wraca do puli Bonusów, o której mowa w pkt 3 i 
kolejny Polecający ma możliwość otrzymania Bonus od Orange.  

8. Bonus od Orange zostanie przesłany do Polecającego, który przesłał prawidłową odpowiedź przesyłką kurierską w terminie do 30 dni od daty przesłania 
prawidłowej odpowiedzi na SMS, o którym mowa w pkt 4. na adres: 
- korespondencyjny wskazany przez Polecającego na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dotyczy Abonentów) lub 
- wskazany podczas rejestracji Użytkownika (dotyczy Użytkowników).  

9. W przypadku nieodebrania Bonus od Orange przez Polecającego pod wskazanym adresem i braku możliwości kontaktu z Polecającym ze strony firmy 
kurierskiej, przesyłka zostanie zwrócona do PTK Centertel sp. z o.o. 

10. Bonus od Orange zostanie przyznany wyłącznie Polecającym, którzy po zakończeniu Konkursu  będą nadal korzystać z aktywnego numeru abonenckiego 
w Orange oraz nie będą zalegać z płatnościami za usługi telekomunikacyjne wobec PTK Centertel sp. z o.o. 

 
ile to kosztuje? 
11. Za skorzystanie z Konkursu pobierana jest wyłącznie opłata za każdy SMS wysłany pod numer 232 (opłata jak za SMS standardowy zgodnie z obowiązującym 

Abonenta lub Użytkownika cennikiem usług).  
 
dodatkowe informacje 
12. Każdy Zwycięzca oprócz Bonus od Orange, o którym mowa w pkt 3 otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody 

rzeczowej. Przed wydaniem Zwycięzcy nagrody Organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, pobierze od Zwycięzcy 
zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody, w wysokości 10% jej wartości. Podatek zostanie pobrany z nagrody pieniężnej, o której mowa w poprzednim 
zdaniu. 

13. Orange oznacza sieć Orange w Polsce, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. 
14. Konkurs wyklucza się z promocją  „Polecony – Nagrodzony w programie Profit”. Za Numery Przeniesione w ramach Konkursu nie zostaną przyznane punkty 

w ramach promocji „Polecony – Nagrodzony w programie Profit”. Abonent lub Użytkownik, który skorzystał z promocji „Polecony – Nagrodzony w programie 
Profit” nie otrzyma Bonus od Orange w ramach Konkursu. 

15. Polecającymi w niniejszym Konkursie nie mogą być pracownicy salonów Orange, salonów Partner Orange, salonów sprzedaży tp podmiotów prowadzących 
punkty sprzedaży Orange oraz ich rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci. 

16. Konkurs może być w każdym czasie zmieniony lub odwołany, co nie powoduje utraty lub zmiany korzyści przyznanych przed wprowadzeniem zmiany lub 
odwołaniem Konkursu. 

17. Niniejszy regulamin dostępny jest w salonach Orange, salonach partner Orange oraz na stronie internetowej www.orange.pl.  
18. Reklamacje związane z realizacja Konkursu należy składać pisemnie na adres: 

PTK Centertel Sp. z o. o., 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10a z dopiskiem „Polecone Nagrodzone – MNP”. 
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tr 19. Przesłanie przez Polecającego numeru abonenckiego osoby trzeciej pod numer 232 jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby upoważnionej do 
używania karty SIM z tym numerem abonenckim. Polecający wysyłając numer abonencki osoby trzeciej ponosi wszelka odpowiedzialność w wypadku 
wystąpienia przez te osobę z roszczeniami w stosunku do PTK Centertel sp z o.o. 

20. Poprzez wzięcie udziału w konkursie polecający wyraża zgodę na przetworzenie jego danych w zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania celem 
przeprowadzenia i realizacji konkursu oraz wydania nagrody. 

21. W pozostałym zakresie do Konkursu stosuje się obowiązujący Polecającego Cennik usług oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz 
Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru z dnia 1 czerwca 2006 r. 


