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Regulamin  

   

Promocji „Bezpłatna wymiana kart SIM Orange 

niewspierających LTE” 

Obowiązuje od 20.11.2018 r. do odwołania. 
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Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy Alejach 

Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem 

zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł, posiadająca numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) 526-02-50-995. 
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lub do odwołania. 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji „Bezpłatna wymiana kart SIM Orange niewspierających LTE” zwanej 

dalej „Promocją”. W ramach Promocji abonenci korzystający w mobilnej sieci Orange w ramach oferty na 

abonament lub oferty na kartę mogą bezpłatnie wymienić kartę SIM niewspierającą LTE (dalej: „karty STK”) na 

kartę kompatybilną z technologią LTE, zwaną dalej: „kartą USIM”. 

2. Aby skorzystać z Promocji w odniesieniu do danego numeru telefonu komórkowego (numeru MSISDN), Abonent 

powinien spełnić łącznie poniższe warunki:  

a) posiadać Kartę STK w w mobilnej sieci Orange w ramach oferty na abonament lub oferty na kartę; 

b) zadeklarować chęć wymiany karty STK na kartę USIM w salonie Orange; 

c) nie zalegać z opłatami na rzecz Orange Polska Orange S.A. 

 

3. Przed umożliwieniem Abonentowi skorzystania z Promocji, konsultant w salonie Orange dokona weryfikacji 

spełnienia przez Abonenta wszystkich warunków, o których mowa pkt 1 powyżej. 

4. W przypadku negatywnej weryfikacji Abonent nie będzie mógł skorzystać z Promocji. 

5. Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy  Alejach 

Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł, posiadająca 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) 526-02-50-995.  


