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 Regulamin 
 „Środy z Mój Orange” 

(obowiązuje od 1.04.2023 r. do 31.03.2024 r.) 

${BEZARCH}  ${BEZPODPISU} 

Przedmiot regulaminu 

1. W niniejszym regulaminie opisaliśmy zasady funkcjonowania „Środy z Mój Orange” - programu, w ramach którego otrzymujesz 

bezpłatne, cykliczne informacje Ofertach Promocyjnych Orange oraz Ofertach Promocyjnych Partnerów. 

Definicje 

2. Środy z Mój Orange – program, w ramach którego otrzymujesz bezpłatne, cykliczne informacje o Ofertach Promocyjnych Orange 

oraz Ofertach Promocyjnych Partnerów. 

3. Oferta Promocyjna Orange – oferta, w ramach której otrzymujesz możliwość skorzystania z usług lub produktów Orange na 

promocyjnych warunkach czyli np. z wydłużonym okresem  bezpłatnego korzystania z usługi, po którym następuje okres płatny, 

usług lub produktów w niższej cenie. Ofertę Promocyjną aktywuje właściciel konta na jednym numerze w ramach swojego konta. 

4. Oferta Promocyjna Partnera – oferta, w ramach której otrzymujesz możliwość skorzystania z usług lub produktów Partnerów 

Środy z Mój Orange na promocyjnych warunkach, np. w niższej cenie. Szczegółowe warunki działania danej Oferty Promocyjnej 

Partnera regulować będą regulaminy Partnerów.  

5. Partnerzy Środy z Mój Orange – obecne i przyszłe podmioty trzecie, oferujące swoje produkty i usługi w ramach Środy z Mój 

Orange. 

Czas obowiązywania Środy z Mój Orange 

6. Program Środy z Mój Orange trwa od 1.04.2023r. do 31.03.2024 r. 

Uczestnicy 

7. Z programu Środy z Mój Orange możesz skorzystać, jeśli zawarłeś umowę o świadczenie Pakietu Orange Love lub umowę o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych w Sieci mobilnej i sieciach operatorów współpracujących w ofercie Smart Plan LTE, Plan 

Komórkowy, Plan Mobilny, Abonament Komórkowy i nie zalegasz z opłatami na naszą rzecz. 

Zasady działania Środy z Mój Orange 

8. Aby korzystać ze Środy z Mój Orange niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o ofercie Orange oraz ofertach 

obecnych  

i przyszłych Partnerów Środy z Mój Orange.  

9. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie wchodząc m.in. w sekcje ustawienia aplikacji Mój Orange.  

Środy z Mój Orange – oferty promocyjne 

10. Lista promocji dostępna jest w sekcji Dla Ciebie w aplikacji Mój Orange i na stronie orange.pl po zalogowaniu się.  

Aby skorzystać z wybranej Oferty Promocyjnej, wystarczy zapoznać się z jej szczegółami i aktywować ją zgodnie z zasadami. 

11. Szczegóły każdej Oferty Promocyjnej oraz sposób, w jaki można z niej skorzystać podane są w aplikacji, w sekcji Dla Ciebie. Oferty 

Promocyjne dostosowane są do oferty z jakiej korzystasz. Prezentowana jest Oferta Promocyjna, która jest w pełni dostępna 

w Twojej ofercie. 

12. Dostępność i możliwość aktywacji Ofert Promocyjnych Orange wynosi 7 dni w okresie od środy do wtorku włącznie  

Ważność Ofert Promocyjnych Orange będzie podana w ich szczegółach w aplikacji. 

13. Ważność Ofert Promocyjnych Partnerów będzie podana w jej szczegółach w aplikacji. 

14. O pojawieniu się nowej Oferty Promocyjnej będziemy informować za pomocą notyfikacji i banerów w aplikacji. 

15. Skorzystanie z Oferty Promocyjnej Partnera będzie możliwe bezpośrednio u Partnera. 

16. Skorzystanie z Ofert Promocyjnych jest dobrowolne i zależy tylko od Ciebie. Nie przekazujemy twoich danych żadnemu 

z Partnerów, jedynie udostępniamy ci możliwość skorzystania z ich oferty. 

17. Aktualna lista naszych Partnerów będzie dostępna na stronie www.orange.pl/medias/omni/lp/korpo/partnerzy.pdf  i będzie na 

bieżąco aktualizowana. 

18. Reklamacje dt. problemów z aktywacja i realizacją Oferty Promocyjnej Partnera np. brak możliwości uzyskania rabatu, 

nieprzyznanie zniżki, przyznanie zniżki w nieprawidłowej wysokości, niedostępność serwisu, należy zgłaszać bezpośrednio 

u Partnera. 
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Postanowienia końcowe 

19. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia 

multimedialnych usług Orange, Polityka prywatności Orange, Cenniki i Regulaminy ofert, Regulaminy usług dodatkowych w Orange 

oraz Regulaminy Ofert Promocyjnych Orange i szczegóły Ofert Promocyjnych Partnera(np. Regulaminy Ofert Promocyjnych 

Partnera). Niezdefiniowane wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą mają znaczenie przypisane im w dokumentach 

wymienionych w zdaniu poprzednim.  

20. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.orange.pl. 

Nasze dane: 

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, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-02-50-995. 


