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${BEZAR
1. Promocja „Taniej na Białoruś” (dalej Promocja) jest dostępna dla tych z Państwa, którzy korzystają w mobilnej sieci Orange z ofert
na kartę, skierowanych do Klientów indywidualnych oraz biznesowych.

2. Promocja polega na obniżeniu całkowitej opłaty za minutę połączenia międzynarodowego z Białorusią, określonej w
obowiązujących Państwa cennikach, do 1 zł z VAT (0,81 zł netto).
3. Niższą opłatą objęte są połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych i komórkowych, z wyłączeniem połączeń o
podwyższonej opłacie, numerów specjalnych, międzynarodowych połączeń konferencyjnych, przekierowań połączeń oraz infolinii.
4. Po zakończeniu Promocji cena za minutę połączenia wróci do takiej, jaka obowiązuje w cenniku oferty, z której Państwo korzystają.
5. Promocja jest włączana automatycznie w okresie jej trwania.
6. 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.

1.

Акция «Звонки в Беларусь дешевле» (далее Акция) доступна для тех, кто использует предоплаченные предложения связи
в мобильной сети Orange, адресованные физическим лицам и бизнес-клиентам.

2.

Акция заключается в снижении общей стоимости минуты международного соединения с Беларусью, указанной в прайслистах международных разговоров, до 1 зл с НДС (0,81 зл нетто).

3.

Более низкая плата относится к международным звонкам на стационарные и мобильные сети, за исключением звонков с
повышенным тарифом, специальных номеров, международных конференц-звонков, переадресации звонков и горячих
линий.

4.

По окончании Акции цена за минуту подключения вернется к цене, указанной в прейскуранте используемого вами
предложения.

5.

Акция активируется автоматически в течение всего срока ее действия.

6.

Организатором акции является компания Orange Polska S.A. с зарегистрированным офисом и адресом в Варшаве по
адресу Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Варшава, внесенная в Реестр предпринимателей Национального судебного реестра,
который ведется районным судом Варшави, XII Торговый отдел Государственного судебного реестра под номером KRS
0000010681, с полностью покрытым уставным капиталом в размере 3 937 072 437 злотых, с идентификационным номером
налогоплательщика (NIP) 526-02-50-995.
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