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regulamin promocji „Orange abonament i Orange mix”
obowiązuje od 17 czerwca 2008 roku do odwołania

„Orange abonament i Orange mix” („Promocja”) to promocja dostępna w chwili zawarcia umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych w ofercie Orange abonament lub w ofercie Orange mix („Umowa”).

jak włączyć?
1. Aby skorzystać z Promocji, wystarczy podpisać umowę na czas określony 12, 24, 30 albo 36 miesięcy („Okres zastrzeżony")

z Kwotą Abonamentu 25 zł lub wyższą w ofercie Orange abonament lub ofercie Orange mix.

co można dostać?
2. Dla każdego numeru abonenckiego, dla którego jest zawierana Umowa, można:

� kupić jeden telefon w cenie promocyjnej (z Okresem zastrzeżonym: 24, 30 bądź 36 miesięcy) albo
� zrezygnować z zakupu telefonu w cenie promocyjnej i skorzystać z promocji „Tylko SIM” (z Okresem zastrzeżonym 12 bądź

24 miesiące).

3. Zawarcie Umowy w ramach Kwoty Abonamentu 10, uniemożliwia zawarcie umowy na czas określony.

4. W Promocji nie jest pobierana opłata aktywacyjna w wysokości 300 zł.

ile to kosztuje?
5. Ceny telefonów w cenach promocyjnych w ramach Promocji są uzależnione od wybranego Okresu zastrzeżonego oraz Kwoty

Abonamentu i określone są w promocyjnych cennikach telefonów w ofercie Orange abonament oraz ofercie Orange mix.
Cenniki dostępne są w salonach Orange, salonach partner Orange, salonach sprzedaży tp oraz na stronie internetowej
www.orange.pl.

6. Aktywacja numeru abonenckiego w Promocji kosztuje 5 zł, z czego 5 zł można wykorzystać zgodnie z Cennikiem usług
w ofertach Orange abonament oraz Orange mix.

dodatkowe informacje
7. Skorzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania z innych promocji i usług promocyjnych, dostępnych w ofercie Orange

abonament oraz ofercie Orange mix, zgodnie z ich zasadami, w szczególności korzyści wynikających z promocji dostępnej
w sklepie internetowym orange.pl.

8. Po upływie Okresu zastrzeżonego, Umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

9. Promocja może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana, co nie powoduje utraty lub zmiany korzyści przyznanych przed
wprowadzeniem zmiany lub odwołaniem Promocji.

10. Niniejszy regulamin dostępny jest w salonach Orange, salonach partner Orange, salonach sprzedaży tp oraz na stronie
internetowej www.orange.pl.

11. W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się: Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix; Ogólne warunki
świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Orange abonament oraz oferty Orange 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.

12. „Sieć Orange” oznacza sieć o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa – Centertel spółka
z o.o. z siedzibą: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, wpisana do KRS XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000006107, kapitał zakładowy 2.690.501.964,00 PLN, NIP 527-020-68-72.

13. 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).


