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regulamin promocji  

  
„Weekendy z Orange Marzec” obowiązuje od   

22 marca 2013 r. do 25 marca  2013 r. 

 

 
Weekendy z Orange marzec  („Promocja”) to Promocja dostępna dla Abonentów sieci Orange.  W 

ramach Promocji Abonent otrzymuje możliwość darmowego skorzystania serwisu „Gry bez limitu” 

przez okres 4 dni. 

 

jak korzystać?  

1. Warunkiem korzystania z Promocji jest posiadanie przez Abonenta aparatu 

multimedialnego, z ustawioną usługą APN WAP lub APN Internet. 

2. Aby skorzystać z promocji Abonent musi wysłać bezpłatnego sms-a o treści  W na numer 

80200 w czasie trwania Promocji, tj. od  piątku 22 marca od godz. 12:00 do poniedziałku 

25 marca 2013 do godz. 23:59.   

3. W odpowiedzi otrzyma link WAP do portalu http://orange.pl/aycewap  gdzie należy 

dokonać rejestracji.  

4. Usługa zostanie  aktywowana w ciągu 24 godzin od momentu rejestracji w serwisie 

zgodnie z zapisami w punkcie 3.  

5. Aktywacja i korzystanie z serwisu „Gry bez limitu”  na 4 dni jest bezpłatna od piątku 

22.03.2013 od godziny 12.00 do poniedziałku 25.03.2013 do godziny 23.59. Rejestracja w 

serwisie zgodnie z punktem 3 poza  promocją jest płatna zgodnie z Regulaminem serwisu 

„Gry bez limitu” dostępnym na www.orange.pl. 

6. W ramach Promocji Abonent otrzymuje możliwość korzystania z serwisu „Gry bez limitu” 

przez 4 dni od momentu prawidłowo przeprowadzonej rejestracji w serwisie.  

7. Promocja nie obejmuje połączeń wykonanych w roamingu. Opłaty naliczane będą zgodnie 

z obowiązującym Abonenta Cennikiem Usług. 

8. Abonent może skorzystać  z Promocji tylko raz na danym numerze abonenckim. 

9. Abonent mając włączoną Promocję, może korzystać z innych promocji oraz usług 

promocyjnych dostępnych w ofercie Orange, o ile warunki tych usług i promocji nie 

stanowią inaczej. 

10. Promocja jest niedostępna dla Abonentów posiadających aktywną blokadę na połączenia 

wychodzące, przychodzące, dezaktywację  lub zawieszenie kontraktu. 

11. Na 3 dni oraz 24 h przed zakończeniem ważności Promocji Abonent zostanie 

poinformowany SMS-em o zbliżającym się końcu Promocji. 

12. Promocja Weekendy z Orange Marzec może być wyłączona przez abonenta w dowolnej 

chwili  z poziomu telefonu przez link  http://orange.pl/ayceoff 
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ile to kosztuje? 

13. Po okresie promocyjnym 4 dni, opłata abonamentowa za korzystanie z serwisu „Gry bez 

limitu wynosi 4,92 zł brutto za 7 dni  .  

14. W związku z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik może ponosić opłatę za transfer danych, 

zgodną z właściwymi umowami, regulaminami i cennikami. Opłaty te będą ponoszone w 

szczególności za pobranie Produktów na Urządzenie. 
 

dodatkowe informacje  

15. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.orange.pl/weekendyzorange  

16. Abonent może również aktywować Promocję wysyłając bezpłatnego SMS-a pod numer 

80200  o jednej z treści: W, WO, OW, O, WU, M, S, WEEKENDY Z ORANGE. 

17. Korzystanie z Promocji Weekendy z Orange jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

18. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usługi, o 

których mowa w Regulaminie, w każdej Komórce organizacyjnej PTK. Za dzień złożenia 

reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Komórki 

organizacyjnej PTK. 

 Komórka organizacyjna PTK Centertel rozpatrująca reklamację udziela odpowiedzi na 

reklamację w terminie 30 dni od jej złożenia. 

19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia 

obowiązujących Abonenta Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz 

Cennika usług i Regulamin usługi promocyjnej „Gry z bez limitu”, Regulamin świadczenia 

usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę 

pod firmą Polska Telefonia Komórkowa - Centertel spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

20. „Mobilna sieć Orange” oznacza sieć o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest 

Polska Telefonia Komórkowa-Centertel spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 

Skierniewicka 10 a, 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 „mobilna 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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