
1 z 2 

 

Regulamin promocji 

 „Rozmowy, SMSy i MMSy bez limitu  

+ 1200 GB” za 0 zł w Orange na kartę 
obowiązuje od 1 września 2022 r. do 31 października 2022 r.  

 

 

„Rozmowy, SMSy i MMSy bez limitu + 1200GB” za 0 zł to usługa promocyjna (zwana dalej „Promocją”) dostępna dla Abonentów 

(zwanych dalej „Abonentami”) taryf Orange Free na kartę i Orange YES. W ramach Promocji Abonent może odebrać bezpłatnie: 

„Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 15 GB” na pierwsze 31 dni oraz „1200 GB za darmo przez rok” po 

spełnieniu określonych w Regulaminie warunków w okresie obowiązywania Promocji.  

Podstawowe informacje 

1. Promocja jest dostępna dla nowych Abonentów Orange na kartę od 1 września do 31 października 2022 r.  

2. W ramach Promocji Abonent, który w okresie trwania Promocji aktywuje starter w sieci Orange, przeniesie numer z innej sieci lub 

przejdzie z innej oferty Orange lub nju do oferty Orange na kartę, ma możliwość włączenia za darmo „Rozmowy, SMS-y i MMS-y 

bez limitu do wszystkich + 15 GB” na 31 dni w wersji cyklicznej oraz „1200 GB za darmo przez rok”. 

3. Aby włączyć Promocję należy doładować konto w okresie trwania Promocji za min. 5zł dowolnym sposobem doładowania, a 

następnie wysłać bezpłatnego SMS-a o treści START pod numer 814. 

4. W trakcie trwania Promocji Abonent może skorzystać z niej raz na danym numerze telefonu. 

5. Włączenie Promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu wysłania SMS-a aktywacyjnego. Potwierdzeniem włączenia 

obu usług w ramach Promocji są SMS-y zwrotne. 

6. Po włączeniu promocji, klient otrzyma pierwszy, 31 dniowy cykl usługi cyklicznej „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do 

wszystkich + 15 GB” za 0zł. Po miesiącu nastąpi próba automatycznego odnowienia usługi w cenie regularnej: 30zł za 31 dni.  

7. W ramach „1200 GB za darmo przez rok” Abonent otrzyma za darmo Bonus w postaci 1200 GB, 12 paczek po 100 GB każda, 

przyznawanych co miesiąc w momencie automatycznego odnowienia się usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do 

wszystkich + 15 GB” . Pierwsza paczka 100 GB zostanie przyznana w momencie aktywacji Promocji lub jeśli usługa „Rozmowy, 

SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 15 GB” była już wcześniej aktywna - w dniu odnowienia się tej usługi. Łącznie Abonent 

otrzyma 12 takich paczek. Kolejne paczki GB dodawane są do pakietu GB obowiązującego w ramach usługi „Rozmowy, SMS-y i 

MMS-y bez limitu do wszystkich + 15 GB” i ważność każdej paczki GB jest zgodna z okresem ważności ww usługi. 

Niewykorzystane GB z kolejnych paczek będą się sumować.  

8. Jeżeli usługa „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 15 GB” nie odnowi się skutecznie, lub Abonent ją wyłączy - 

nie będzie możliwe korzystanie z GB przyznanych w ramach „1200 GB za darmo przez rok”. GB nie będą przyznane, jeśli usługa 

„Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 15 GB” nie zostanie odnowiona. 

9. Promocja opisana w tym regulaminie wyklucza się z promocją „1200 GB za darmo przez rok” opisaną w Regulamin promocji „1200 

GB za darmo przez rok” obowiązującym od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Oznacza to, że: 

➔  Abonent, który włączył wcześniej promocję „1200 GB za darmo przez rok” w ramach Promocji „Rozmowy, SMSy i MMSy bez 

limitu + 1200 GB” za 0 zł w Orange na kartę a następnie włącza Promocję opisaną w  regulaminie -  otrzyma tylko usługę 

„Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 15 GB”, a nie otrzyma „1200 GB za darmo przez rok”. 

➔ Abonent korzystający z Promocji „Rozmowy, SMSy i MMSy bez limitu + 1200 GB” za 0 zł w Orange na kartę  opisanej w tym 

regulaminie może włączyć promocję „1200 GB za darmo przez rok”, zgodnie z jej regulaminem, lecz wtedy przestanie ją 

otrzymywać w ramach Promocji „Rozmowy, SMSy i MMSy bez limitu + 1200 GB” za 0 zł w Orange na kartę   

Oznacza to, że maksymalny dostępny dla klienta comiesięczny bonus w ramach „1200 GB za darmo przez rok” to 100 GB. 

10. GB przyznawane w ramach Promocji można wykorzystać tylko na terenie kraju i nie powiększają one Limitu GB w ramach Strefy 1 

w roamingu. 

11. Warunkiem włączenia Promocji jest pozostawanie numeru Abonenta w Okresie aktywnym (możliwość wykonywania połączeń 

wychodzących). 

12. W sytuacji, gdy Abonent posiada aktywną usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” w wersji 

jednorazowej lub cyklicznej, włączenie Promocji będzie skutkowało zsumowaniem dni ważności oraz liczby gigabajtów z 

poprzedniej i nowej wersji usługi.  

13. Szczegółowe zasady działania Promocji określa regulamin usługi cyklicznej „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 

pakiet GB” oraz regulamin „1200 GB za darmo przez rok” dostępne na www.orange.pl, w Salonach Orange i Salonach partnera 

Orange. 

http://www.orange.pl/
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14. Promocję można wyłączyć wysyłając SMS o treści NIE pod numer 630 . Usługa cykliczna „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do 

wszystkich + pakiet GB” przestanie się odnawiać co miesiąc i GB w ramach „1200 GB za darmo przez rok” przestaną być 

przyznawane. 

 

Jak sprawdzić? 

15. Ważność usługi cyklicznej „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” i ilość gigabajtów można sprawdzić 

poprzez:  

a. wysłanie SMS-a o treści ILE pod numer 630 (koszt SMS-a do Orange wg taryfy Abonenta), 

b. Zalogowanie się do Mój Orange (bezpłatne) 

Dodatkowe informacje  

16. Zmiana taryfy na inną, w której Promocja jest niedostępna, powoduje wyłączenie Promocji.  

17. Z Promocji nie mogą skorzystać Abonenci korzystający z usługi Extra Numer oraz z taryfy Zawsze Bez limitu i Orange IoT na kartę. 

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

19. 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.  

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

21. Usługa jest świadczona przez firmę 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.  


