oferta promocyjna „Szef Salonu Poleca”
obowiązuje od 1 kwietnia 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r.
„Szef Salonu Poleca” („Promocja”) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie wraz z zawarciem umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych na czas określony 24 miesięcy w ofercie Nowy Twój Plan („Umowa”).
W ramach Promocji obniżana jest opłata za korzystanie z usługi Orange i Stacjonarne 50 („Usługa”) na zasadach
określonych poniżej.
jak włączyć?
1. Promocją objęci są wszyscy Abonenci, którzy zawierając Umowę w ofercie Nowy Twój Plan wybiorą następującą
kombinację usług podstawowych:
- Wszyscy i na Wszystko 10,
- Orange i Stacjonarne 50,
- Najtaniej z Przyjacielem – 1 numer oraz
zakupią telefon Sony Ericsson K750i w cenie promocyjnej 1 zł.
jak korzystać?
2. W ramach Promocji przez 12 pierwszych pełnych okresów rozliczeniowych od dnia zawarcia Umowy („Okres
promocyjny”) opłata miesięczna za korzystanie z Usługi jest obniżana o 40% („Rabat”).
3. Po zakończeniu Okresu promocyjnego Usługa pozostanie włączona i będzie za nią pobierana opłata bez Rabatu.
4. Abonent ma możliwość wyłączenia Usługi pod warunkiem, że nie spowoduje to zmiany miesięcznej kwoty
zobowiązania na niższą.
5. Wyłączenie Usługi w trakcie Okresu promocyjnego będzie jednoznaczne z rezygnacją z korzyści wynikających
z Promocji. Zmiana opcji Usługi w trakcie Okresu promocyjnego nie powoduje utraty Rabatu.
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ile to kosztuje ?
6. W trakcie Okresu promocyjnego opłata miesięczna za korzystanie z Usługi wynosi 30 zł.
7. Po upływie Okresu promocyjnego opłata miesięczna za Usługę wynosi 50 zł i będzie pobierana zgodnie
z obowiązującym Abonenta Cennikiem usług w ofercie Nowy Twój Plan i Twój Mix, chyba że Abonent zleci wyłączenie
Usługi.
8. Kwota zobowiązania w ofercie Nowy Twój Plan w ramach Promocji wynosi 70 zł i obejmuje również opłatę za Usługę
zgodną z pkt 7.
9. W sytuacji ponownego włączenia Usługi (po wcześniejszym wyłączeniu) w trakcie Okresu promocyjnego, Rabat
zostanie przyznany, ale długość Okresu promocyjnego nie ulega zmianie.
dodatkowe informacje
10. Promocja wyklucza możliwość korzystania z innych ofert promocyjnych dostępnych wraz z zawarciem Umowy
w ofercie Nowy Twój Plan. W czasie Okresu promocyjnego można korzystać z usług promocyjnych w ofercie Nowy
Twój Plan zgodnie z ich zasadami.
11. Promocja może być w dowolnym czasie odwołana, zmieniona lub przedłużona bez podania przyczyn, co nie będzie
naruszać praw nabytych przed odwołaniem, zmianą lub przedłużeniem Promocji.
12. Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl w salonach Orange i salonach partner Orange.
13. Wszystkie ceny podano z VAT.
14. W pozostałym zakresie do Usługi stosuje się obowiązujące abonenta Ogólne warunki świadczenia usług
telekomunikacyjnych w ramach oferty Nowy Twój Plan i Twój Mix, postanowienia Cennika usług w ofercie Nowy Twój
Plan i Twój Mix oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800
i UMTS przez spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
15. Sieć Orange oznacza sieć pod nazwą „Orange” w Polsce, której operatorem jest PTK Centertel sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, nr NIP 527-020-68-72.

