Regulamin promocji „E-kod promocja w sieci sklepów Żabka”
obowiązuje od 02.09.2020 r. do 15.09.2020 r. lub do wyczerpania zapasów

„E-kod promocja w sieci sklepów Żabka” to promocja umożliwiająca nowym Abonentom oferty na kartę (dalej:
„Abonenci”), którzy zakupią starter Orange na kartę w taryfie Free 15 GB na start o wartości 5 złotych (dalej: „Starter
Promocyjny”) w punktach Żabka oraz doładują konto za minimum 10 zł, uzyskanie bonusu w postaci e-kodu o
wartości 10 zł na zakupy w Żabce (dalej: „E-kod”) na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej
„Promocja”).

Zasady Promocji:
1. Każdy zakup i rejestracja Startera Promocyjnego oraz doładowanie konta za minimum 10 zł w okresie trwania
Promocji uprawnia do otrzymania jednorazowego E-kodu o wartości 10 zł do wykorzystania na zakupy w
dowolnym sklepie Żabka do dnia 31.12.2020 r.
2. Opakowania Starterów Promocyjnych:

3. E-kod jest jednorazowy i zostanie automatycznie wysłany poprzez wiadomość SMS do Abonenta w ciągu
maksimum 24 godzin od momentu doładowania przez niego konta za minimum 10 zł.
4. E-kod o wartości 10 zł przyznany w ramach Promocji ważny jest do dnia 31.12.2020 r. i może zostać
wykorzystany przez Abonenta na zakupy w dowolnym sklepie Żabka.
5. Lista sklepów Żabka znajduje się pod adresem https://www.zabka.pl/znajdz-sklep.
6. E-kod w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie.

Pozostałe postanowienia:
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Orange Polska S.A. oraz na stronie internetowej www.orange.pl.
8. W pozostałym zakresie stosuje się Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla abonentów ofert na
kartę, regulaminy oraz cennik obowiązujące w ofercie, z której Abonent korzysta.
9. Organizatorem Promocji jest Orange Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy
Al. Jerozolimskich 160, wpisana 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; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437
złotych.

Orange Polska Spółka Akcyjna zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681 Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa NIP: 5260250995REGON: 012100784 Kapitał zakładowy: 3.937.072.437 zł

