Regulamin Promocji
„Wymiana na kartę eSIM”
obowiązuje od 12 grudnia 2018 r. do odwołania

1.

Promocja „Wymiana na kartę eSIM”, której jesteśmy organizatorem, zwana również „Promocją”, obowiązuje od dnia 12 grudnia
2018 r. do odwołania. Ten regulamin określa szczegółowe jej warunki.

2.

Karta eSIM, zwana też profilem eSIM, to wirtualna (elektroniczna) karta SIM, która nie ma postaci fizycznej i jest pobierana przez
internet na urządzenie takie jak np. smartfon z funkcją eSIM. Po pobraniu karty eSIM, urządzenie eSIM umożliwia realizowanie
usług telekomunikacyjnych (takich jak np. rozmowy, wiadomości, transmisja danych komórkowych) tak, jakby była w nim zwykła
(fizyczna) karta SIM, zgodnie z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą przez Państwa. Oprogramowanie karty
eSIM jest zapisywane na bezpiecznym chipie wbudowanym w urządzenie eSIM. Przy zmianie urządzenia eSIM na nowe
urządzenie eSIM, zapisaną w nim kartę eSIM należy wymienić (zdeaktywować kartę eSIM w starym urządzeniu i aktywować nową
kartę eSIM na nowym urządzeniu).

3.

Promocja polega na umożliwieniu Państwu wymiany posiadanej karty (zwykłej, fizycznej karty SIM lub eSIM) na kartę eSIM na
warunkach promocyjnych.

4.

Mogą Państwo skorzystać z Promocji, jeśli w okresie jej obowiązywania spełnią Państwo łącznie poniższe warunki:
1) korzystają Państwo z aktywnej zwykłej karty SIM lub eSIM wraz numerem telefonu w sieci mobilnej Orange, w ramach jednej z
naszych ofert na kartę lub na abonament, dla których jest dostępna wymiana karty na kartę eSIM.
2) posiadają Państwo urządzenie z funkcją eSIM,
3) wymienią Państwo posiadaną do numeru telefonu kartę główną (SIM lub eSIM) na kartę eSIM, w tym w przypadku zmiany
urządzenia eSIM na nowe. Karta główna to podstawowa, aktywna karta SIM lub eSIM przypisana do numeru telefonu.

5.

W ramach Promocji otrzymają Państwo:
1) 100 % rabatu na pierwsze 5 wymian posiadanej karty (SIM lub eSIM) na kartę eSIM w jednym okresie rozliczeniowym w
przypadku ofert na abonament,
2) 100 % rabatu na pierwsze 5 wymian karty (SIM lub eSIM) na kartę eSIM w jednym miesiącu kalendarzowym w przypadku ofert
na kartę.
Rabat zostanie naliczony automatycznie.

6.

Każda kolejna wymiana posiadanej karty (SIM lub eSIM) na kartę eSIM, ponad limity określone powyżej jest płatna w wysokości
25,00 zł z VAT (20,33 zł netto).

7.

Promocja obowiązuje bez względu na rodzaj posiadanej karty (SIM lub eSIM) przed wymianą i dotyczy wyłącznie wymian na kartę
eSIM. Wymiana karty eSIM na zwykłą kartę SIM jest możliwa, przy czym za taką wymianę pobieramy opłaty zgodne z
obowiązującym Państwa cennikiem.

8.

Nie gwarantujemy możliwości wykonania wymiany posiadanej karty na eSIM i skorzystania z Promocji dla wszystkich planów
taryfowych i we wszystkich kanałach sprzedaży. O powyższych ograniczeniach poinformujemy Państwa w przypadku kontaktu w
sprawie Promocji.

9.

Usunięcie (skasowanie) karty eSIM z poziomu urządzenia za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez producenta
urządzenia lub w ustawieniach systemowych urządzenia, nie powoduje rozwiązania umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych i zaprzestania naliczania opłat. Nie ma możliwości odzyskania karty eSIM usuniętej (skasowanej) z
urządzenia, a także utraconej wraz z urządzeniem lub w wyniku jego uszkodzenia. W takim przypadku należy wymienić kartę eSIM
na nową kartę eSIM i pobrać ją ponownie na urządzenie.

10. Wyłączenie usług telekomunikacyjnych w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o
telekomunikacyjnych i związana z tym dezaktywacja karty eSIM, nie powoduje usunięcia karty (profilu)
jednakże w takim przypadku karta eSIM stanie się bezużyteczna. Usunięcia karty eSIM z urządzenia można
funkcjonalności udostępnionych przez producenta urządzenia w dedykowanej dla urządzenia aplikacji
systemowych urządzenia.

świadczenie usług
eSIM z urządzenia,
dokonać za pomocą
lub w ustawieniach
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11. Karta eSIM działa wyłącznie na urządzeniach z funkcją eSIM, zgodnych ze standardem GSMA eSIM. Urządzenia, które nie są
zaprojektowane według standardu GSMA eSIM nie są wspierane. W chwili pobierania profilu eSIM, urządzenie musi mieć dostęp
do internetu.
12. W pozostałym zakresie zastosowanie mają właściwe dla wybranej oferty regulaminy i cenniki.
13. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl oraz w Punktach Sprzedaży Orange.
14. 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.
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