
promocja „Starter Orange Music na kartę 7 PLN z bonusem    ” 
obowiązuje od 6 stycznia 2009 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 

 

 

 

„Starter Orange Music na kartę 7 PLN z bonusem” (dalej „Promocja”) to promocja dostępna w ofercie Orange Music na kartę przy zakupie 

promocyjnego Startera Orange Music na kartę 7 z bonusem. 

  

W ramach Promocji nie jest pobierana opłata za korzystanie z usługi Jeden Jedyny (dalej „Usługa”) przez okres 3 miesięcy (dalej „Okres promocyjny”) 

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a wartość Bonusu dostępnego w ramach Usługi Jeden Jedyny wynosi 300 minut wymiennych 

na 300 SMS-ów z wybranym numerem sieci Orange lub 300 minut na połączenia z wybranym numerem stacjonarnym (dalej „Bonus”) 

 

jak włączyć? 

1. Użytkownicy mają możliwość włączenia Usługi poprzez: 

� wysłanie SMS-a z numeru abonenckiego, dla którego Usługa ma zostać włączona pod numer 117, w treści wpisując AKT XXXXXXXXX, 

gdzie XXXXXXXXX to wybrany numer Orange lub stacjonarny (opłata jak za SMS standardowy w obowiązującym Użytkownika cenniku); 

� wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do Orange On-line na stronie www.orange.pl/online; 

� wybór odpowiedniej opcji w Orange Automatycznym Biurze Obsługi Klienta pod bezpłatnym numerem *500; 

� kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta pod numerem *100 (opłata 1 zł za połączenie).  

2. Włączenia Usługi należy dokonać nie wcześniej niż 24 godziny po aktywacji startera, natomiast włączenie Usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 24 

godzin od momentu zlecenia włączenia Usługi przez Użytkownika. Potwierdzeniem włączenia Usługi jest SMS zwrotny. 

3. Aby Bonus został przyznany, włączenie Usługi, w sposób określony w punkcie 1 niniejszego Regulaminu, musi odbyć się ciągu 60 dni od 

momentu aktywacji startera. 

 

jak korzystać? 

4. W czasie trwania Okresu promocyjnego Bonus przyznawany będzie każdego miesiąca w dniu, w którym Użytkownik włączył Usługę. 

5. Warunkiem otrzymywania Bonusu jest dokonywanie doładowań konta w taki sposób, aby utrzymywać konto w okresie aktywnym. Przejście w 

okres pasywny lub zmiana oferty na inną niż oferta Orange Music na kartę powoduje bezpowrotną utratę Bonusu. 

6. Zmiana wybranego numeru w ramach Usługi nie powoduje skrócenia Okresu promocyjnego. Modyfikacji wybranego numeru można dokonać na 

jeden ze sposobów określonych w punkcie 1 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że dokonując modyfikacji drogą SMS-ową w treści SMS-a 

należy wpisać MOD XXXXXXXXX (gdzie XXXXXXXXX to nowy numer Orange lub stacjonarny). Zmiana wybranego numeru nastąpi najpóźniej w ciągu 

48 godzin od momentu wysłania SMS-a przez Użytkownika. Potwierdzeniem dokonania modyfikacji Usługi jest SMS zwrotny. 

3. Po wyłączeniu Usługi, przejściu w okres pasywny lub dokonaniu zmiany oferty na inną niż oferta Orange Music na kartę, nie ma możliwości jej 

ponownego włączenia na zasadach promocyjnych. 

7. Pozostałe warunki usługi Jeden Jedyny pozostają bez zmian. 

 

ile to kosztuje? 

8. W ramach Promocji włączenie i wyłączenie Usługi jest bezpłatne.  

9. Opłata za modyfikację wybranego numeru wynosi 5 zł z VAT, przy czym opłata ta może być pobrana wyłącznie ze środków pochodzących z 

dodatkowych doładowań zrealizowanych samodzielnie przez Użytkownika. 

10. W ramach Promocji w trakcie Okresu promocyjnego nie jest pobierana opłata miesięczna za korzystanie z Usługi. 

11. Po upływie Okresu promocyjnego Usługa zostanie wyłączona, o czym Użytkownik zostanie poinformowany SMS-em. 

12. Po wyczerpaniu środków dostępnych w ramach Bonusu, opłata za każdą następną minutę połączenia głosowego bądź SMS-a z wybranym 
numerem jest zgodna z obowiązującym Użytkownika Cennikiem usług w ofercie Orange Music na kartę, jeżeli natomiast środki dostępne w ramach 

Bonusu zostaną wyczerpane podczas rozmowy to połączenie zostanie przerwane, a o przyczynie przerwania połączenia Użytkownik zostanie 

poinformowany poprzez SMS. 

 

dodatkowe informacje 

13. Promocja obowiązuje do odwołania lub do wyczerpania zapasów, a Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie 
bez podawania przyczyny,, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych przed zakończeniem Promocji. 

14. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.orange.pl, w salonach Orange oraz w salonach partner Orange. 

15. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia Promocji stosuje się obowiązujące Użytkownika: Regulamin świadczenia 

usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej przez spółkę pod firmą „Polska Telefonia Komórkowa–Centertel” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, Ogólne warunki oferty „Orange Music na kartę”, Cennik usług w ofercie Orange Music na kartę oraz regulamin usługi promocyjnej 

Jeden Jedyny. 

16. Sieć Orange oznacza sieć pod nazwą „Orange” w Polsce, 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 i numerze NIP 527-020-68-72. Pojęcie „sieć Orange” nie obejmuje połączeń na numery przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych świadczących usługi w oparciu o sieć, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o. (operatorzy 

wirtualni).  
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