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  regulamin promocji  
  „Nowy bonus za rejestrację numeru w Orange” 

obowiązuje 

 od 14 października 2016r. do 30 listopada 

2016r. 

   

„Bonus za rejestracje w Orange” (dalej: „Promocja”) to promocja dostępna dla abonentów ofert 

na kartę w Orange (dalej: „Abonenci”) z wyłączeniem abonentów korzystających z ofert Zetafon i 

Minutofon.  

 

 

1. Mobilna sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca 

między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez 

Orange Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. 

Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995. Orange Polska 

S.A. zwana jest dalej „Operatorem” lub „Orange”. 

2. W ramach promocji Abonent otrzyma bonus w postaci 1000 złotych na Konto 

Promocyjne do wszystkich oraz pakiet Internetowy 100GB (dalej: „Bonus”). Bonus jest 

ważny 30 dni. 

3. Środki z bonusu złotówkowego są wykorzystywane po wszystkich pakietach i usługach, 

a bezpośrednio przed Kontem Głównym. Można je wykorzystać na połączenia głosowe 

do sieci komórkowych i stacjonarnych, SMS i MMSy do wszystkich sieci komórkowych 

oraz Internet w sieci Orange. Bonusu nie można wykorzystać na zakup pakietów i usług, 

usługi o podwyższonej opłacie oraz na połącznia, SMSy, MMSy międzynarodowe i w 

roamingu. Środki  

4. Bonusowy pakiet Internetowy jest zużywany jako pierwszy przed wszystkimi pakietami i 

bonusami. 

5. Bonus jest ważny na terenie Polski. 

6. Do Bonusu są uprawnieni: 

a. Abonenci aktywni w sieci Orange przed wejściem w życie niniejszego regulaminu  

b. Abonenci, którzy aktywowali nową kartę SIM po wejściu w życie niniejszego 

regulaminu i dokonali rejestracji w trakcie trwania promocji; 

c. Abonenci, którzy przeniosą numer z innej sieci do Orange na kartę;  

7. Rejestracja oznacza podanie swoich danych osobowych tj. imienia, nazwiska i numeru 

PESEL jeżeli Abonent go posiada lub nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej numer paszportu lub 

karty pobytu oraz potwierdzenie ich zgodności przez Operatora („Rejestracja”). 

Rejestracja uprawniająca do otrzymania Bonusu musi być dokonana w czasie trwania 

niniejszej promocji.  

8. Rejestracja numeru zostanie potwierdzona SMSem w ciągu 48 godzin. 
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9. Bonus należy odebrać w ciągu 60 dni od rejestracji karty SIM poprzez wysłanie 

bezpłatnego SMSa o treści BONUS na numer 80028. Po upływie tego terminu nie 

można odebrać bonusu. 

10. Warunkiem przyznania Bonusu jest posiadanie ważnego Konta Głównego.  

11. Bonus zostanie przyznany w ciągu 24 godzin po wysłaniu prawidłowej komendy na 

wskazany numer. 

12. Do Bonusu uprawnieni zostaną Abonenci, którzy w trakcie trwania Promocji po raz 

pierwszy dokonają Rejestracji swojego numeru telefonu. Zmiana danych rejestracyjnych 

nie będzie uprawniała do odebrania Bonusu. 

13. Aby sprawdzić ile złotych zostało z przyznanego bonusu wystarczy wybrać krótki kod 

*124*# i zatwierdzić przyciskiem połączenia. 

14. Aby sprawdzić ile GB zostało z przyznanego bonusu wystarczy wysłać sms o treści: ILE 

DANYCH pod numer 901 (koszt SMS-a 20 groszy). 

15. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Operatora, na stronie internetowej 

www.orange.pl, w salonach Orange oraz w salonach partner Orange. W zakresie 

nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie ma Regulamin świadczenia 

usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę.  
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