
oferta promocyjna „Potrójne Doładowanie” 
obowiązuje od 16 do 27 maja 2007 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 „Potrójne Doładowanie” („Promocja”) to oferta promocyjna umożliwiająca wszystkim Użytkownikom sieci Orange korzystającym z ofert na kartę 
oraz Abonentom sieci Orange korzystającym z ofert IdeaMIX, Jedna Idea mix, Twój Mix, Abonament Limitowany, Nowy Mix dla Firm i Firma Mix 
uzyskanie dodatkowych doładowań konta. 
 

 
jak skorzystać: 
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest doładowanie konta numeru abonenckiego uprawnionego do skorzystania z Promocji kwotą: 5 zł, 25 zł, 
50 zł, 100 zł, 150 zł.  
2. Doładowania, o których mowa w pkt 1, należy dokonać w terminie obowiązywania promocji.  
3. Z Promocji wyłączone są doładowania zakupione za punkty Profit, przyznane w ramach reklamacji, Przelew SMS. 
  
jak korzystać? 
4. Za każde doładowanie zgodne z pkt 1 – 3 w ramach Promocji przyznane zostaną dodatkowe jednostki taryfowe („Bonus”).  
 

koszt doładowania wartość doładowania 
5 zł 5 zł + Bonus 10 zł 

25 zł 25 zł + Bonus 50 zł 
50 zł 50 zł + Bonus 100 zł 

100 zł 110 zł + Bonus 200 zł 
150 zł 180 zł + Bonus 300 zł 

 
5. Bonus może być wykorzystany na połączenia głosowe i SMSy w sieci Orange z wyłączeniem połączeń i SMSów na numery specjalne oraz 
wykonywanych w roamingu lub na numery zagraniczne.  
6. Bonus zostanie przyznany wciągu 24 godzin od doładowania konta. O przyznaniu Bonusu Użytkownik zostanie powiadomiony SMS’em 
o treści „Dziekujemy za skorzystanie z promocji Potrojne Doladowanie, Twoje konto zostalo zwiekszone o {kwota}. 
7. Terminy ważności środków w ramach Bonusu są zgodne z terminami ważności doładowań, o których mowa w pkt 1. 
 
Ile to kosztuje: 
8. Bonus w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie. 
9. Środki w ramach Bonusu są wykorzystywane zgodnie z cennikiem usług w ofercie, z której Abonent lub Użytkownik korzysta. 
 
dodatkowe informacje: 
10. Łączna wartość doładowań biorąca udział w promocji nie może przekroczyć wartości 500 zł dla numeru abonenckiego.  
11. W przypadku doładowań przekraczających wartość, o której mowa w pkt 10, Bonus nie zostanie przyznany, tj. Bonus nie zostanie przyznany 
za całe doładowanie, którego wartość, po zsumowaniu z wartością doładowań dokonanych uprzednio w ramach niniejszej Promocji dla numeru 
abonenckiego, przekroczyłaby kwotę określoną w punkcie 10. 
12. Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie, z której Abonent lub Użytkownik korzysta, chyba że 
warunki danej oferty lub usługi stanowią inaczej. 
13. Złotówki w ramach Bonusu Użytkownik/Abonent może wykorzystać na połączenia typu głosowego z numerami sieci Orange, pod 
warunkiem, że pod tymi numerami połączenie będzie bezpośrednio odbierał odbiorca komunikatu (osoba, z którą Abonent korzystający 
z Promocji prowadzi rozmowę za pomocą połączenia głosowego), a nie zaś Abonent będzie łączył się z wybranym numerem, a połączenie 
poprzez ten numer będzie przekierowane dalej, czy to za pomocą innego połączenia głosowego, czy też metodą przesyłania głosu w formie 
transmisji danych (Voice Over Internet Protocol).  
14. W przypadku wykonywania połączeń teleinformatycznych niezgodnie z powyższym postanowieniem, ruchu sztucznie generowanego, 
wykonywania połączeń skierowanych następnie na numery służące do korzystania z usług innych dostawców,  wykorzystywania karty SIM 
w adapterach komórkowych z pominięciem sieci innych uprawnionych operatorów lub kierowania ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych za 
pomocą kart SIM, PTK Centertel sp. z o.o. zastrzega sobie prawo bez powiadamiania Abonenta do zawieszenia usług i do wypowiedzenia 
umowy ze skutkiem natychmiastowym.  
15. Ponadto Abonent korzystający z oferty zobowiązuje się nie udostępniać możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych 
z wykorzystaniem karty SIM Abonenta osobom trzecim- takie działanie będzie traktowane jako działanie na szkodę PTK Centertel sp. z o.o., co 
będzie podstawą do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.  
16. Niezależnie od powyższego w przypadkach opisanych powyżej w punkcie 14 i 15 PTK Centertel sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 
zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych bez prawa do odszkodowania oraz bez wcześniejszego uprzedzenia Abonenta i naliczenia 
kary umownej w wysokości 5 000 PLN za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia 
odszkodowania przez PTK Centertel na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość kary umownej. 
17. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie PTK Centertel oraz w salonach Orange i salonach partner Orange oraz na stronie 
www.orange.pl.  
18. Promocja może być w każdym czasie zmieniona, przedłużona lub odwołana bez podania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych 
przed dokonaniem zmiany. 
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19. W pozostałym zakresie stosuje się obowiązujące Użytkownika lub Abonenta regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTK 
Centertel sp. z o.o. oraz cennik usług. 
20. Przez Sieć Orange należy rozumieć sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa 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. 

  

Polska Telefonia Komórkowa  Centertel Spółka z o.o.” z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 
2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72) 
 

 


