
 

 

 

regulamin 
„Promocji GadŜetowej w Orange” 

 
 

1. Organizatorem „Promocji GadŜetowej w Orange”, zwanej dalej „Promocją”, jest Telekomunikacja 
Polska S.A., zwana dalej „TP”.  

2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 6 kwietnia 2010 r. do wyczerpania zapasów urządzeń, 
o których mowa w ust. 5, nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 20 maja 2010 r. 

3. Promocja jest skierowana do: 

1) Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złoŜą w punktach sprzedaŜy Orange zamówienie na 
usługę neostrada tp - w opcji do 2048, do 6144, do 10Mb lub do 20 Mb z umową na 24 lub 36 
miesięcy albo,  

2) Abonentów usługi neostrada tp, którzy w okresie jej obowiązywania złoŜą w punktach sprzedaŜy 
Orange dyspozycję przedłuŜenia umowy o świadczenie usługi neostrada tp - w opcji do 2048, do 
6144, do 10Mb lub do 20 Mb z umową na 24 lub 36 miesięcy  

oraz wypełnią formularz na stronie www.tp.pl podając numer zamówienia/aneksu, numer linii, na której 
świadczona jest usługa oraz adres e-mail. 

4. Zainteresowany Klient moŜe skorzystać z Promocji, jeŜeli istnieją techniczne moŜliwości świadczenia 
usługi neostrada tp w wybranej przez Klienta opcji na łączu TP w lokalu Klienta. 

5. W ramach Promocji kaŜdy Klient, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeŜeniem postanowień ust. 2, będzie 
mógł zakupić w cenie 1zł z VAT urządzenie zaleŜne od wybranej opcji neostrady i długości kontraktu: 

1) Klienci wybierający opcję do 2048, do 6144, do 10 Mb, do 20 Mb z umową na 24 miesiące – ramkę 
cyfrową USB o przekątnej ekranu 7 cali 

2) Klienci wybierający opcję do 2048, do 6144, do 10 Mb, do 20 Mb z umową na 36 miesięcy – 
przenośny dysk twardy USB o pojemności 250GB 

6. Urządzenie, o którym mowa w ust. 5, wysyłane jest przez TP na adres lokalizacji, w której świadczona 
będzie usługa, po zarejestrowaniu usługi neostrada tp  lub po zawarciu aneksu do umowy 
o świadczenie usługi neostrada tp. Klient określa adres lokalizacji świadczenia usługi w momencie 
składania zamówienia na usługę. Urządzenie jest wysyłane na koszt TP w terminie do 30 dni 
roboczych od dnia rejestracji usługi neostrada tp w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usługi 
neostrada tp lub od dnia zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usługi neostrada tp. 

7. Wszystkie informacje dotyczące urządzenia, o którym mowa w ust. 5 moŜna uzyskać bezpośrednio u 
producenta bądź teŜ w instrukcji obsługi dostarczonej razem z urządzeniem. Informacje o producencie 
urządzenia znajdują się na stronie www.tp.pl. 

8. Promocja nie łączy się z ofertą „Zamów neostradę przez www”, „Promocją Premium Internet”, 
„Promocją GadŜetową” w zakresie opcji do 2048, do 6144, do 10 Mb, do 20 Mb 

9. Abonent korzystający z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji i ofert 
okresowych TP, z wyłączeniem promocji i ofert dotyczących usługi neostrada tp (na danym łączu TP), 
o ile ich regulaminy nie będą stanowiły inaczej.  

10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają 
postanowienia zawarte odpowiednio w Regulaminie świadczenia usługi neostrada tp, Cenniku usługi 
neostrada tp lub odpowiednich regulaminach lub cennikach promocji. 

11. TP moŜe skrócić okres obowiązywania Promocji bez podania przyczyny. 

12. Z Promocji moŜna skorzystać tylko raz na danym łączu TP. 


