Regulamin
usługi „Promocyjny pakiet SMS w IoT”
obowiązuje od 9 listopada 2022 r. do odwołania

${BEZARCH} ${BEZPODPIS

„Promocyjny pakiet SMS w IoT” (dalej „Usługa”) to usługa promocyjna dostępna dla Abonentów taryfy Orange IoT na kartę w ofercie
Orange na kartę (dalej „Abonent”). W ramach Usługi Abonent otrzymuje bezpłatne pakiety SMS-ów do wszystkich sieci każdorazowo
po włączeniu lub automatycznym odnowieniu usługi „Pakiet Internetowy w IoT”.
Podstawowe informacje
1. Abonent automatycznie otrzymuje każdorazowo Usługę w wersji jednorazowej na 31 dni za 0 zł w reakcji na włączenie lub
automatyczne odnowienie płatnej usługi „Pakiet Internetowy w IoT”.
2. Wielkość pakiet SMS-ów do wszystkich sieci przyznany w ramach Usługi zależy od włączonej na numerze Abonenta opcji usługi
„Pakiet Internetowy w IoT”:
Pakiet internetowy
w IoT
0.5GB za 5 zł

Promocyjny pakiet SMS do
wszystkich sieci za 0 zł
30 SMS

Ważność obu
pakietów
31 dni

2GB za 7 zł

60 SMS

31 dni

5GB za 12 zł

100 SMS

31 dni

3. Abonent może sprawdzić ilość i ważność pakietu SMS poprzez:
a.

SMS o treści ILE SMS pod numer 901 (koszt SMS w Orange)

b. Po zalogowaniu do Mój Orange
4. Niewykorzystane środki (SMS-y) w ramach Usługi z kolejnych aktywacji sumują się, jeśli kolejna aktywacja nastąpiła w okresie
ważności poprzedniego pakietu SMS.
5. Pakiet SMS-ów w ramach Usługi można wykorzystać na terenie Polski.
6. Pakiet SMS-ów w ramach Usługi jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed złotówkami z Konta Głównego.
Dodatkowe informacje
7. Usługa łączy się z innymi promocjami i usługami promocyjnymi dostępnymi w taryfie Orange IoT na kartę, z której Abonent
korzysta, chyba że regulamin danej promocji lub usługi promocyjnej stanowią inaczej.
8. Usługa obowiązuje do odwołania, a Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi w każdym czasie bez
podania przyczyny.
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl, w Salonach Orange i Salonach partnera Orange.
10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia Usługi stosuje się Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę oraz obowiązujący cennik usług i regulamin oferty, z której Abonent korzysta.
11. Usługa jest świadczona przez firmę Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al.
Jerozolimskich 160, wpisaną 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.
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