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„Bonus za „oła„owanie w mrange SkApr na kartę” F„alej „nromocja”G to promocja „ostępna „la Abonentów taryfy mrange 
SkApr na kartęL u ramach nromocji Abonent ma możliwość otrzymania „o„atkowego pakietu „anych na połączenia z 
gnternetem F„alej „Bonus”GJ z zastrzeżeniem pkt PJ OO i OP poniżejL 
 
jak włączyć?  
1. sruchomienie nromocji nie wymaga aktywacjiL nromocja zostanie włączona automatycznie wszystkim AbonentomL 
 
jak korzystać? 
O. iaż„e „oła„owanie konta kwotą nie mniejsza niż S złJ bę„zie skutkowało automatycznym przyznaniem BonusuJ z 

zastrzeżeniem pkt T niniejszego pegulaminuL 
3. Z zastrzeżeniem pkt S poniżejJ ilość przyznanych w ramach Bonusu śro„ków na transfer „anych oraz okres ważności 

Bonusu uzależnione są o„ kwoty „oła„owania konta Fco prze„stawia poniższa tabelaGL nrzyznanie Bonusu nastąpi 
najpóźniej w ciągu PR go„zin o„ momentu „oła„owania konta głównego AbonentaJ o czym Abonent zostanie 
poinformowany SkSKemL 
 
 

iwota 
„oła„owania 

Bonus 
mkres ważności 

Bonusu 

N K RJWW zł K K 

S K WJWW zł SN kB S „ni 

ON K PRJWW zł OSN kB ON „ni 

PS K RWJWW zł RNN kB PS „ni 

SN K WWJWW zł O eB SN „ni 

ONN zł i więcej 3 eB ONN „ni 

 
4. Śro„ki z Bonusu będą wykorzystywane w pierwszej kolejności prze„ śro„kami z „oła„owań ionta ełównego i ionta 

nromocyjnegoL no upływie okresu ważności niewykorzystane śro„ki nie będą „ostępneL 
 

R. heżeli Abonent posia„ając ważny i niewykorzystany Bonus „oła„uje ponownie konto to „otychczasowe śro„ki 
„ostępne w ramach Bonusu zostaną powiększone o kolejną wartość BonusuJ a termin ważności „otychczasowego 
Bonusu zostanie prze„łużony o ilość „ni przypisaną „o wartości ostatniego „oła„owaniaJ licząc o„ „aty tego 
„oła„owaniaL 
 

S. Z nromocji wyłączone są „oła„owania przyznawane w ramach usługi SkarbonkaJ reklamacjiJ oraz w ramach programu 
nAwBAai 
 

T. u przypa„kuJ g„y Abonent w czasie korzystania z nromocji zmieni taryfę na inną niż mrange SkApr na kartę to traci 
prawo „o BonusuJ a niewykorzystane kB „anych są bezpowrotnie anulowaneL no ponownym powrocie „o oferty 
mrange SkApr na kartę Abonent ma możliwość otrzymania Bonusu na zasa„ach opisanych w punkcie P niniejszego 
pegulaminuL 
 

jak spraw„zić? 
8. u każ„ej chwili Abonent ma możliwość spraw„zenia ilości „ostępnych śro„ków oraz terminu ważności poprzezX 

aL wysłanie SkSKa o treści gjc po„ numer UNS Fopłata jak za SkS stan„ar„owy zgo„nie z obowiązującym 
Abonenta cennikiem usługGL 

bL wybór o„powie„niej opcji po zalogowaniu „o mrange mnKline na stronie wwwLorangeLplMonlineY 
cL wybór  o„powie„niej  opcji  w  mrange  Automatycznym  Biurze  mbsługi  ilienta  po„  numerem  HSNN  Fopłata  za  

połączenie zgo„na z obowiązującym Abonenta cennikiemGY 
„L kontakt z mrange Biurem mbsługi ilienta po„ numerem HONN Fopłata zgo„na z cennikiem usług ofertyGL 

 
ile to kosztuje? 
9. Za włączenie Bonusu nie są pobierane opłatyL 
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1M. Z Bonusu nie można korzystać w ramach usługi roaminguL 

 
11. Bonus nie może być wykorzystywany na streaming „anych w ramach strefy rtDui„eo na mrange uorl„ 

FwapLorangeLplGJ ani na zakup „o„atkowego kontentuJ npL aplikacjiJ gierJ itpL 
 

1O. no wykorzystaniu śro„ków „ostępnych w ramach Bonusu oraz w przypa„ku połączeń z gnternetem nie objętych 
Bonusem opłata za transfer „anych jest zgo„na z obowiązującym Abonenta cennikiem usług w taryfie mrange SkApr 
na kartęL 
 

13. mrange SkApr na kartę to taryfa umożliwiająca przesyłanie „anych na terenie nolski przy ustawieniach AnlX internet 
oraz wap FAnl oznacza nazwę punktu „ostępu „o sieciGL 
 

14. nołączenia w ramach taryfy wykonywane z wykorzystaniem operatora roamingowego powo„ują naliczenie opłat 
zgo„nych ze stawkami roamingowymiJ określonymi w anniku usług w roaminguL 

1R. nrę„kość przesyłania „anych w ramach taryfy zależy o„ technologii przesyłania „anych fSbnAJ 3e FskrSG albo 
cbecJ albo enpS albo ujAlJ z której Abonent w „anym momencie korzystaL uarunkiem skorzystania z „anej 
technologii jest przebywanie w „anym momencie w zasięgu „anej technologii oraz korzystanie z urzą„zenia 
obsługującego „ana technologieL nrę„kości przesyłania „anych są zmienne w zależności o„ obciążenia stacji 
na„awczejJ siły o„bieranego sygnału stacji na„awczejJ maksymalnych prę„kości obsługiwanych przez terminale oraz 
warunków atmosferycznychL 
 

1S. u taryfie mrange Smart na kartę występuje kompresja „anychJ która umożliwia szybsze ściąganie stron internetowych i 
pozwala zmniejszyć ilość ściągniętychM wysłanych „anychL dunkcja ta nie optymalizuje protokołów innych niż httpJ czyli 
można w pełni korzystać npL z drnJ email Fnmn3J gkAnJ SkrnGJ perKtoKperJ tognL ahcąc pobrać stronę w pełnej 
roz„zielczości należy użyć kombinacji klawiszyX atrl I dSL m„świeżenie strony Fponowne ściągnięcie stronyG za pomocą 
po„anej kombinacji klawiszy wiąże się z koniecznością wygenerowania „o„atkowej transmisji „anychL  

 
„o„atkowe informacjeX 
1T. nromocja obowiązuje „o o„wołaniaL mperator zastrzega sobie możliwość o„wołania nromocji w każ„ym czasie bez 

po„ania przyczynyJ co nie bę„zie je„nak naruszać praw nabytych przez Abonentów prze„ „okonaniem zmian lub 
o„wołaniem nromocjiL 
  

18. liniejszy pegulamin jest „ostępny na stronie internetowej wwwLorangeLplJ w salonach mrange oraz w salonach partner 
mrangeL  

 
19. u zakresie nieuregulowanym niniejszym pegulaminem „o świa„czenia nromocji stosuje się obowiązujące AbonentaX 

pegulamin świa„czenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej przez spółkę po„ firma nolska relefonia 
iomórkowa K aentertel Spółka z ograniczoną o„powie„zialnościąJ pegulamin świa„czenia usług telekomunikacyjnych 
„la Abonentów ofert na kartęJ oraz cennik usług w taryfie mrange SkApr na kartęL  

 
OM. Sieć kobilna mrange oznacza siec po„ nazwa „mrange” w nolsceJ której operatorem jest nri aentertel spL z oLoL z 

sie„ziba w uarszawieJ a„resX ulL Skierniewicka ONaJ NOKP3N uarszawaJ zarejestrowana w rejestrze prze„siębiorców 
prowa„zonym przez Sa„ pejonowy „la mLstL uarszawyJ Xgg uy„ział eospo„arczy irajowego pejestru Sa„owego po„ 
numerem ipS NNNNNNTONUJ o kapitale zakła„owym PLTWNLSNOLWTRJNN njl i numerze lgn SPUKNPNKTVKUPL nojęcie 
„siec mrange” nie obejmuje połączeń na numery prze„siębiorców telekomunikacyjnych świa„czących usługi w oparciu 
o siecJ której operatorem jest nolska relefonia iomórkowa K aentertel SpL z oLoL Foperatorzy wirtualniGL 


