
Regulamin promocji 
„3 x więcej Punktów PAYBACK” 
obowiązuje w dniach 20.11.2009 – 31.12.2009. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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. Postanowienia ogólne 
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania promocyjnych punktów PAYBACK (dalej „Promocja”) w Programie 

lojalnościowym PAYBACK (dalej „Program lojalnościowy” lub „Program PAYBACK”) w zamian za korzystanie z wybranych usług 
świadczonych przez partnera Programu PAYBACK – PTK Centertel Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-230 Warszawa ul. 
Skierniewicka 10a), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000006107, NIP 527-020-68-72 (dalej „Orange”).  

1.2. Program PAYBACK jest organizowany i zarządzany przez Loyalty Partner Polska  Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie (Al. 
Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000290350 (dalej „Loyalty Partner”). 

1.3. Warunki uczestnictwa w Programie PAYBACK określa odrębny regulamin Loyalty Partner (dalej „Warunki Uczestnictwa w 
Programie PAYBACK”). Ogólne zasady zbierania Punktów PAYBACK w zamian za korzystanie z usług świadczonych przez 
Orange określa odrębny regulamin Orange (dalej „Regulamin Orange”). We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym 
Regulaminie stosuje się postanowienia Warunków Uczestnictwa w Programie PAYBACK i Regulaminu Orange. 

1.4. Promocja organizowana jest w dniach 20.11.2009-31.12.2009. 
 

2. Warunki udziału w Promocji 
2.1. Promocyjne Punkty PAYBACK zostaną przyznane Uczestnikom, którzy w okresie Promocji dokonają doładowania konta w ofercie 

na kartę oraz w ofercie mix dla klientów indywidualnych na kwotę 100 zł brutto lub 200 zł brutto. 
2.2. Promocyjne Punkty PAYBACK przyznawane są wyłącznie za doładowanie konta w ofercie na kartę lub mix przypisanego do 

numeru telefonu w sieci Orange, podanego przez Uczestnika w czasie aktywacji zbierania punktów PAYBACK w Orange 
zgodnie z warunkami Regulaminu Orange. Zbieranie punktów w sieci Orange w zamian za dokonanie doładowania konta w 
ofercie na kartę lub mix winno być oddzielnie aktywowane dla każdej karty SIM Uczestnika.  

2.3. Za każde doładowanie konta, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, w ofercie na kartę lub mix, o wartości 100 zł brutto 
Uczestnik otrzyma 100 promocyjnych Punktów PAYBACK. Za każde doładowanie konta, o którym mowa w punkcie 
poprzedzającym, w ofercie na kartę lub mix o wartości 200 zł brutto Uczestnik otrzyma 200 promocyjnych Punktów PAYBACK. 

2.4. Promocyjne Punkty PAYBACK zostaną przyznane Uczestnikowi niezależnie od podstawowych Punktów PAYBACK, 
przyznawanych Uczestnikowi za dokonanie doładowania konta w ofercie na kartę lub mix zgodnie z Regulaminem Orange. 

2.5. Promocyjne Punkty PAYBACK przyznawane są wyłącznie za standardowe doładowania konta w ofercie na kartę lub mix. 
Doładowania promocyjne, bonusowe, związane ze zgłoszonymi reklamacjami, cykliczne i inne doładowania specjalne, nie są 
premiowane promocyjnymi Punktami PAYBACK.  

2.6. Promocyjne Punkty PAYBACK nie są również przyznawane za doładowanie w ramach usługi Przelew SMS. 
2.7. Promocyjne Punkty PAYBACK zostaną przyznane najpóźniej najpóźniej z końcem miesiąca następującego po miesiącu w którym 

użytkownik dokonał doładowania. 
2.8. Sieć Orange oznacza sieć pod nazwą „Orange” w Polsce, której operatorem jest Orange. Pojęcie sieci Orange nie obejmuje sieci 

telefonii ruchomej przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi w oparciu o sieć, której operatorem jest Polska 
Telefonia Komórkowa - Centertel sp. z o.o. (operatorzy wirtualni). 
 

3. Przyznanie Punktów PAYBACK 
3.1. Promocyjne Punkty PAYBACK zostaną przyznane jedynie tym osobom, które przed datą dokonania doładowania konta w ofercie 

na kartę lub mix: 
3.1.1. posiadają aktywne Konto PAYBACK umożliwiające zbieranie Punktów PAYBACK zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w 

Programie PAYBACK; 
3.1.2. dokonają aktywacji zbierania punktów PAYBACK w Orange zgodnie z warunkami Regulaminu Orange dla karty SIM, której 

konta dotyczy doładowanie. 
3.2. Promocyjne Punkty PAYBACK mogą być przyznane wyłącznie osobom fizycznym, które korzystają z usług Orange w ofercie na 

kartę lub mix w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
 

4. Postanowienia końcowe 
4.1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją winny być zgłaszane przez uczestników zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w 

Programie PAYBACK. 
4.2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie PTK Centertel oraz na stronach www.orange.pl. 
4.3. Promocja może być zakończona lub zawieszona przez Orange w każdym czasie. W takim wypadku Orange poinformuje o 

zakończeniu lub zawieszeniu Promocji na stronie internetowej pod adresem www.orange.pl przed dniem zakończenia lub 
zawieszenia naliczania punktów. Informacja taka może być również umieszczona w punktach sprzedaży lub w materiałach 
reklamowych Orange lub Programu PAYBACK. 

4.4. Orange zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim wypadku 
Orange poinformuje o zmianie regulaminu Orange na stronie internetowej pod adresem www.orange.pl przed datą wejścia w 
życie zmiany. Informacja taka może być również umieszczona w punktach sprzedaży lub w materiałach reklamowych Orange 
lub Programu PAYBACK. 

4.5. Zmiana regulaminu Promocji a także zakończenie lub zawieszenie Promocji nie będzie naruszać praw osób, którym przed taką 
zmianą nabyły prawo do otrzymania promocyjnych Punktów PAYBACK. 


