
usługa promocyjna „Darmowy Weekend w Orange Go” 
obowiązująca od 19 stycznia 2007 do odwołania  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Darmowy Weekend w Orange Go” („Promocja”) to usługa promocyjna dostępna wyłącznie dla użytkowników oferty Orange Go. Użytkownik ma możliwość 
otrzymania bezpłatnego pakietu minut do wykorzystania w ramach sieci Orange. 
 
jak skorzystać? 
1. W celu skorzystania z Promocji należy: 

a. zakupić doładowanie konta w postaci 14-cyfrowego kodu (np. karta zdrapka lub wydruk z terminala) o wartości nie mniejszej niż 25 zł, 
b. w Czasie Trwania Promocji od godziny 6:00 w poniedziałek do godziny 23:59 w piątek przesłać niewykorzystany wcześniej 14-cyfrowy kod 

doładowujący SMSem pod numer 100 (opłata jak za SMS wychodzący w Orange). 
2. Przesłanie kodu doładowującego SMSem w sposób określony powyżej skutkuje włączeniem korzyści wynikających z Promocji oraz doładowaniem 

konta użytkownika kwotą odpowiadającą zakupionemu doładowaniu. Kod doładowujący, o którym mowa powyżej jest jednorazowy i nie może być 
ponownie wykorzystany w celu skorzystania z Promocji ani ponownego doładowania konta użytkownika. Wysłanie SMSa w czasie innym niż 
określony w pkt 1 lit. b. (czyli w sobotę, niedzielę albo w poniedziałek w godzinach 00:00 – 5:59 i w piątek po godzinie 23.59) skutkuje 
doładowaniem konta użytkownika i wykorzystaniem kodu, ale nie powoduje przyznania korzyści wynikających z Promocji. 

3. Promocja oraz korzyści z niej wynikające nie będą dostępne w dniach 8 – 9 kwietnia 2007 r.  
4. Użytkownik korzystający z oferty innej niż Orange Go (Idea POP – taryfy Max, Hit, Weekend i Zrób to Sam, Dla Każdego, Nowy POP lub Jedna Idea 

na kartę), który chce skorzystać z Promocji powinien w pierwszej kolejności zmienić swoją ofertę na Orange Go. Aby zmienić ofertę na Orange Go 
należy wysłać SMS-a o treści „Go” pod numer 2033, opłata za SMS-a wg planu taryfowego. Zmiana oferty na Orange GO nastąpi na warunkach 
promocyjnej „Migracji do oferty Orange GO”, które są dla Użytkownika dostępne na stronach www.orange.pl w zakładce Orange GO/oferta. 

5. Korzyści wynikające z Promocji będą dostępne w sobotę i niedzielę w tygodniu, w którym nastąpiło doładowanie uprawniające do skorzystania 
z Promocji opisane w pkt 1, a niewykorzystane w tym czasie przepadają i ich wartość nie podlega zwrotowi.  

6. Ponowne skorzystanie z promocji może nastąpić najwcześniej w kolejną sobotę i niedzielę pod warunkiem kolejnego doładowania w dniach od 
poniedziałku do piątku zgodnie z pkt 1.  

 
jak korzystać? 
7. W ramach Promocji Użytkownik uzyskuje dodatkowy pakiet minut na połączenia głosowe wychodzące na numery w Orange z wyłączeniem 

numerów skróconych i specjalnych określonych w Cenniku usług w ofercie Orange Go oraz połączeń międzynarodowych i wykonywanych w 
roamingu („Pakiet”). 

8. Ilość minut w Pakiecie jest uzależniona od wysokości doładowania, o którym mowa w pkt 1 i wynosi: 

 
 
 
 

48 godzin (2880 minut), jeżeli Użytkownik korzysta z Promocji „20 groszy za minutę” i doładuje konto kwotą 50 zł lub większą, 

24 godziny (1440 minut), jeżeli Użytkownik nie korzysta z Promocji „20 groszy za minutę” i doładuje konto kwotą 50 zł lub większą, 

3 godziny (180 minut), jeżeli Użytkownik korzysta z Promocji „20 groszy za minutę” i doładuje konto kwotą 25 zł, 

1 godzinę (60 minut), jeżeli Użytkownik nie korzysta z Promocji „20 groszy za minutę” i doładuje konto kwotą 25. 
9. Pakiet można wykorzystać wyłącznie od godziny 00:00 w sobotę do godziny 24:00 w niedzielę w tygodniu, w którym nastąpiło doładowanie konta 

zgodnie z pkt 1. Połączenia rozpoczęte przed udostępnieniem pakietu (w piątek przed 24:00) są rozliczane w całości jako połączenia poza 
Pakietem, a połączenie rozpoczęte w czasie działania pakietu (w niedzielę przed godziną 24:00) są traktowane jako połączenia w ramach Pakietu 
(pomniejszają Pakiet) bez względu na czas ich trwania.  

10. W przypadku, gdy w trakcie jednego tygodnia w dniach od poniedziałku do piątku użytkownik kilkakrotnie doładuje konto zgodnie z pkt 1 różnymi 
kodami doładowującymi ilości minut nie sumują się – Użytkownik otrzyma ilość minut wynikającą z najwyższego doładowania. 

11. Istnieje możliwość sprawdzenia ilości minut oraz czasu pozostałego do końca działania Pakietu poprzez wysłanie SMSa o treści ILE pod numer 160 
(opłata jak za SMS wychodzący w Orange zgodnie z cennikiem usług w ofercie Orange Go). 

12. Pakiet jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed środkami pochodzącymi z doładowań (w tym doładowań promocyjnych).  
 
ile to kosztuje ? 
13. Pakiet dostępny w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie. Użytkownik ponosi koszt wysłania SMSa pod numer 100 oraz doładowania, 

zgodnie z pkt 1, przy czym kwota doładowania może być w całości wykorzystana na usługi nie objęte Pakietem. 
14. Za wysłanie SMSa pod 100 (włączenie Pakietu) i 160 (sprawdzenie statusu Pakietu) pobierana jest opłata jak za SMS wychodzący w Orange 

zgodnie z cennikiem usług Orange Go. 
15. Połączenia głosowe w Orange wykonywane po wyczerpaniu lub wyłączeniu Pakietu (od poniedziałku od godziny 0:00) oraz rozpoczęte przed 

włączeniem Pakietu (w piątek przed 24:00) i kontynuowane po włączeniu Pakietu będą rozliczane zgodnie z cennikiem usług w ofercie Orange Go. 
16. W przypadku połączeń dłuższych niż ilość minut dostępnych w ramach Pakietu przed rozpoczęciem połączenia, użytkownik poniesie opłatę za 

różnicę pomiędzy czasem trwania połączenia a ilością minut dostępnych w Pakiecie zgodnie z cennikiem usług w ofercie Orange Go.  
 
dodatkowe informacje 
17. W czasie korzystania z Promocji można również korzystać z innych usług zgodnie z ich zasadami w szczególności z Promocji „20 groszy za minutę”, 

co powoduje zwiększenie Pakietu dostępnego w ramach Promocji zgodnie z pkt 8. 
18. W przypadku zmiany oferty na inną niż Orange Go Pakiet wynikający z Promocji przestaje być dostępny. W przypadku powrotu do oferty Orange Go 

można ponownie skorzystać z Promocji w sposób określony w pkt 1, o ile nie skończył się Czas trwania Promocji. 
19. Zlecenie skorzystania z Promocji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej 

www.orange.pl, w salonach Orange oraz w salonach partner Orange. 
20. Promocja może być w każdym czasie odwołana bez podawania przyczyn, co nie powoduje utraty Pakietu przyznanego przed odwołaniem Promocji. 
21. Sieć „Orange” oznacza sieć w Polsce, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. 
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22. W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się obowiązujące użytkownika oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę pod 
firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Cennik usług w ofercie Orange Go. 

23. Niniejszy Regulaminu wchodzi w życie 19 stycznia 2007 r. i z tym dniem traci moc Regulamin usługi promocyjnej „Darmowy Weekend w Orange 
Go” z dnia 23 listopada 2006 r. 
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