
Regulamin promocji „Orange Hotspot za darmo” 
obowiązuje od 16.07.2009 r. 

 
    

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 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) 
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§ 1 Zakres korzystania z usługi 

 

1. Usługa Orange Hotspot (dalej „Usługa”) jest świadczona przez Spółkę pod firmą „Polska Telefonia Komórkowa – Centertel” Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000006107, NIP: 527-020-68-72, o kapitale 

zakładowym: 2.690.501.964,00 zł, dalej zwaną „Organizatorem” 

2. Promocja Orange Hotspot za darmo (dalej „Promocja”) skierowana jest do wszystkich osób fizycznych uprawnionych do użytkowania 

telefonu w sieci komórkowej każdego operatora świadczącego usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej 

„Użytkownikami”) 

3. Promocja obowiązuje w terminie od 16 lipca 2009 roku do 30 września 2009 roku. 

4. Promocja będzie dostępna w lokalizacjach Orange Hotspot na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista lokalizacji stanowi Załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

5. Korzystanie z usługi Orange Hotspot w czasie trwania Promocji jest bezpłatne. 

 

§ 2 Uruchomienie i korzystanie z Usługi 

 

1. Aby skorzystać z Usługi Orange Hotspot Użytkownik powinien posiadać sprzęt umożliwiający korzystanie z Internetu w technologii 

WLAN w standardzie 802.11b. 

2. Usługa Orange Hotspot jest dostępna po wygenerowaniu przez Użytkownika kodu dostępu. Kod dostępu można wygenerować: 

a) w salonie Orange (salony własne Organizatora oraz salony w sieci agencyjnej) – pracownikowi salonu należy podać numer 

telefonu, na który będzie wysłany sms zwrotny zawierający kod dostępu, a tym samym zaakceptować regulamin promocji. 

b) na stronie internetowej www.orange.pl – Użytkownik we wskazanym polu wpisuje numer telefonu, zaznacza pole „zapoznałem 

się i akceptuję regulamin”, a następnie pole „wygeneruj kod”. Kod dostępu będzie przesłany SMS-em zwrotnym na podany 

przez Użytkownika numer telefonu. 

c) na stronie wap.orange.pl – Użytkownik we wskazanym polu wpisuje numer telefonu, zaznacza pole „zapoznałem się i 

akceptuję regulamin”, a następnie pole wygeneruj kod. Kod dostępu będzie przesłany SMS-em zwrotnym na podany przez 

Użytkownika numer telefonu. 

3.  Kod dostępu umożliwia korzystanie z Internetu przez 24 godziny od momentu aktywowania kodu. Kod pozwala na wielokrotne 

logowanie w ramach przyznanego limitu czasu. Kod dostępu przez czas trwania Promocji można generować bez ograniczeń. 

4.  Koszt przesłania SMS-a zwrotnego ponosi Organizator. 

5.  Użytkownik nie wykonujący żadnej czynności w „Orange Hotspot” przez 10 minut przy wznawianiu czynności będzie poproszony o 

ponowne zalogowanie się do „Orange Hotspot” i wpisanie uprzednio przesłanego SMS-em kodu na podany przez Użytkownika numer 

 

§ 3 Postanowienia końcowe 

 

1. Wygenerowanie kodu dostępu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na otrzymanie informacji zwrotnych (tj. 

zawierających kod dostępu) za pośrednictwem SMS-a. 

2. PTK Centertel informuje, iż przetwarza dane transmisyjne
1
 Użytkownika przez okres trwania Promocji dla celów jej realizacji. Dane 

transmisyjne będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

3. Korzystanie przez Użytkownika z Promocji jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem oraz 

akceptacją jego postanowień, w tym z wyrażeniem zgód, o których mowa powyżej.  

4. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędne udzielenie lub za nieudzielanie informacji o Promocji w lokalizacjach nie 

będących salonami Orange, a w których usługa Hotspot będzie dostępna. 

5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać pisemnie na adres: PTK Centertel sp. z o.o., 01-230 Warszawa, ul. 

Skierniewicka 10a, z dopiskiem „Orange Hotspot”. 

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.orange.pl., wap.orange.pl. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia realizacji Usługi w każdym 

czasie bez podania przyczyny, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych osób, które z Usługi juz skorzystały. 

8. W zakresie informacji dotyczących „Orange Hotspot” dostępna jest infolinia pod numerem (+48) 510 800 800. Opłata za połączenie z 

numerem infolinii jest zgodna ze standardową opłatą pobieraną przez operatora, z którego sieci jest wykonywane połączenie. 

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci 

telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez Spółkę pod firmą „Polska Telefonia Komórkowa-Centertel” Sp. z o.o. oraz 

obowiązujący Użytkownika cennik usług. 

 

 

                                                
1. Dane transmisyjne są to dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi 

telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej wskazujące położenie geograficzne 

urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. 

 


