
 

Regulamin promocji „100 GB za rejestrację w Mój 

Orange” 
obowiązuje w dniach od 22 marca do 31 maja 2022 roku.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orange Polska Spółka Akcyjna 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 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z 
pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych 
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„100 GB za rejestrację w Mój Orange” to usługa promocyjna (zwana dalej „Promocją”) dostępna dla Abonentów 

(zwanych dalej „Abonentami”)  taryf Orange YES, Orange POP, Orange Free na kartę, Zawsze bez limitu, IoT oraz 

Abonentów oferty Zetafon, korzystających  z ww. taryf. W ramach Promocji Abonent otrzymuje 100 GB do 

wykorzystania przez 31 dni. 

 
Szczegóły Promocji 

1. Promocja jest dostępna dla Abonentów od 22 marca do 31 maja 2022 roku. 

2. W ramach Promocji we wskazanym wyżej okresie jej obowiązywania, Abonenci, żeby otrzymać 100GB, powinni 

zalogować się po raz pierwszy do konta Mój Orange – wersji 5. Można dokonać logowania numerem telefonu lub 

adresem e-mail. 

3. Bonus włączymy na wszystkie numery Orange na kartę na Państwa koncie abonenckim, jeśli zalogujecie się 

adresem e-mail. 

4. Z promocji można skorzystać jeden raz. 

5. W ramach Bonusu mogą Państwo korzystać z mobilnego dostępu do Internetu i WAP na terenie Polski przy 

ustawieniach APN: Internet oraz WAP (gdzie APN oznacza nazwę punktu dostępu do sieci). 

6. Prędkość przesyłania danych w ramach Bonusu zależy od technologii przesyłania danych LTE, HSDPA, 3G 

(UMTS), EDGE lub GPRS, z której Państwo w danym momencie korzystają. Warunkiem skorzystania z danej 

technologii jest przebywanie w danym momencie w zasięgu danej technologii oraz korzystanie z urządzenia 

obsługującego daną technologię. Prędkości przesyłania danych są zmienne i zależą w szczególności od obciążenia 

stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości obsługiwanych przez 

terminale oraz warunków atmosferycznych. 

7. O włączeniu pakietu powiadomimy Państwa SMS-em wysłanym na każdy numer telefonu będący na Państwa 

koncie abonenckim.  

8. Aktywowany pakiet jest ważny przez 31 dni od daty aktywacji. 

9. Warunkiem włączenia Promocji jest pozostanie numeru Abonenta w okresie aktywnym (możliwość wykonywania 

połączeń wychodzących). 

10. Niewykorzystane gigabajty z pakietu przepadają wraz z upływem jego okresu ważności. 

11. Włączenie Promocji nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu aktywacji. Potwierdzeniem włączenia Promocji jest 

SMS zwrotny od Operatora.  

12. Ważność środków wynikających z Promocji można sprawdzić wysyłając SMS-a o treści ILE DANYCH pod numer 

901 (SMS płatny wg cennika posiadanego planu taryfowego). 

13. Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w Państwa ofercie, chyba, że warunki 

danej oferty lub usługi stanowią inaczej. 

14. Promocja nie jest dostępna w roamingu. 

 

 

Pozostałe informacje 

 

15. Zmiana taryfy na inną, w której jest dostępna Promocja, nie powoduje wyłączenia Promocji.  

16. Jeśli Klient posiada bonusowe gigabajty z usługi „Internet za darmo” lub z bonusu na start po aktywacji startera, to 

będą one wykorzystywane przed pakietem gigabajtów z Promocji.  

17. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl, w Salonach Orange i Salonach partnera Orange. 

18. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji do świadczenia oferty promocyjnej stosuje się 

aktualny Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę oraz obowiązujące 

cenniki usług i regulaminy w uprawnionych do usługi taryfach w ofercie Orange na kartę. 

19. „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 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681; REGON 

012100784, NIP 526-02-50-995.  


