
 

 

Regulamin promocji „Kupuj tajniej urządzenia Samsung w sklepie internetowym Orange” 

obowiązuje w dniu 3 października 2023 r.  

 

 

1 z 2 

 

I. Podstawowe informacje  

1.W ramach promocji „Kupuj z tajniej urządzenia Samsung w sklepie internetowym Orange” („Promocja”), Orange udostępni po 

cenie promocyjnej łącznie 75 sztuk urządzeń Samsung Galaxy, w poniższej cenie:   

a) Samsung Galaxy Flip4 5G 128 GB w cenie promocyjnej 4 549 zł brutto (227,45 zł x 20 rat);  

b) Samsung Galaxy Flip4 5G 256 GB w cenie promocyjnej 4 849 zł brutto (242,45 zł x 20 rat); 

c) Samsung Galaxy Fold4 5G 256 GB w cenie promocyjnej 7 799 zł brutto (389,95 zł x 20 rat); 

d) Samsung Galaxy Fold4 5G 512 GB w cenie promocyjnej 8 399 zł brutto (419,95zł x 20 rat). 

 

2. Uprawnionym do skorzystania z promocji jest każdy konsument korzystający z usług dostępnych w mobilnej sieci Orange, 

który do godz. 23:59 w dniu 3 października 2022 r. złoży poprawne zamówienie w sklepie internetowym prowadzonym na stronie 

www.orange.pl na jedno z ww. urządzeń i w polu „Podaj kod rabatowy”, w zakładce „Twój koszyk” na stronie naszego sklepu 

internetowego, wpisze kod (ciąg znaków), który otrzymał od nas wiadomości SMS zgodnie z tym Regulaminem. 

3. Kod uprawniający do skorzystania z Promocji będzie dostępny dla osób, które przed złożeniem zamówienia w sklepie 

internetowym wyślą nam SMS o treści: RABAT na numer skrócony, który wskażemy podczas prezentacji internetowej na żywo, 

prowadzonej 3 października 2022 r. o godzinie 13:00 pod adresem: https://www.orange.pl/zobacz/kupuj-na-zywo. W ramach 

transmisji nasi eksperci prezentować będą urządzenia objęte Promocją. Liczba kodów, jakie wysyłamy, jest równa liczbie sztuk 

urządzeń objętych Promocją. 

4. Otrzymany przez Państwo kod można wykorzystać w naszym sklepie internetowym przy zakupie nowego urządzenia przy 

płatności jednorazowej lub na raty (20 rat) bez jednoczesnego zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W 

przypadku zakupu na raty, dzięki Promocji obniżymy Państwu pierwszą ratę za Urządzenie. Natomiast jeśli różnica między ceną 

standardową a ceną dostępną w ramach Promocji będzie większa od Państwa pierwszej raty, obniżymy Państwu także ratę 

kolejną.  

5. Otrzymany w ramach Promocji kod mogą Państwo wykorzystać tylko raz na zakup urządzenia dostępnego w sklepie 

internetowym Orange w dniu obowiązywania Promocji.   

6. Nie mogą Państwo skorzystać z dwóch kodów do zakupu jednego Urządzenia. 

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami opartymi o funkcjonalność kodów rabatowych organizowanymi przez nas w czasie 

obowiązywania Promocji, chyba że regulaminy tych promocji wyraźnie stanowią inaczej. 

8.  Reklamacje dotyczące Promocji, związane z działaniem kodu prosimy kierować na adres e-mail: zakupy.nazywo@orange.com 

w terminie do 30 dni od zakończenia Promocji. Odpowiedzi na reklamacje udzielmy w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji. 

  

II. Informacje dodatkowe 

9. Organizatorem promocji „Kupuj taniej urządzenia Samsung w sklepie internetowym Orange” jest Orange Polska S.A. 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, numer BDO (bazy danych o odpadach): 000028832, z wpłaconym w całości kapitałem 

zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.  
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10. Jesteśmy (Orange Polska S.A.) administratorem Państwa danych osobowych w związku z organizacją tej Promocji. Państwa 

numer komórkowy, będziemy przetwarzać wyłącznie po to, by przekazać Państwu kod (naszą podstawą prawną będzie 

wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będziemy wykorzystywać przez czas trwania Promocji oraz ewentualnie do 

rozpatrzenia reklamacji związanej z brakiem lub błędnym działaniem kodu.  

O tym, jakie przysługują Państwu prawa w związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także jak będziemy 

przetwarzać pozostałe Państwa dane, potrzebne do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Orange, dowiedzą się Państwo 

z naszej Polityki Prywatności dostępnej pod adresem www.orange.pl. 


