Regulamin promocji
„Nowa Gwarancja Zwrotu”
obowiązuje od 15 lutego 2021 r. do 21 kwietnia 2021 r.

Promocja „Nowa Gwarancja Zwrotu” („Promocja”) skierowana jest do Abonentów sieci Orange korzystających z ofert
na kartę i Abonentów oferty Zetafon („Użytkownicy”), którzy w ciągu 7 dni od zablokowania środków nie doładowali
konta głównego i w rezultacie ich środki zostały zablokowane aż do upływu ostatniego dnia okresu pasywnego.
1. W ramach Promocji wydłużony zostaje czas na doładowanie konta, aż do końca okresu pasywnego. Dzięki temu, każdy
Abonent, który nie skorzystał z Nowej Gwarancji Zwrotu w ciągu 7 dni od zakończenia okresu aktywnego, odzyska
środki poprzez doładowanie dokonane w każdym dniu trwania okresu pasywnego. Środki zablokowane przed tym
doładowaniem uzyskają ważność nadaną im przez doładowanie dokonane w okresie pasywnym w ramach Promocji.
2. W czasie trwania blokady środków w okresie pasywnym, Abonent otrzyma SMS-y informujące go o zablokowanej
kwocie.
3. Promocja obowiązuje wszystkich użytkowników usługi „Nowa Gwarancja Zwrotu” i nie wymaga aktywacji.
4. Pozostałe warunki działania usługi „Nowa Gwarancja Zwrotu” pozostają bez zmian i są zgodne z regulaminem usługi
„Nowa Gwarancja Zwrotu” z dnia 1 stycznia 2014 r.
informacje dodatkowe
5. Korzystając z Promocji można również korzystać z innych promocji oraz usług promocyjnych dostępnych w ofercie, z
której Abonent korzysta, chyba że regulaminy tych promocji bądź usług stanowią inaczej.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl, w salonach Orange i salonach partner Orange.
7. W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się: Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert
na kartę, regulaminy i cenniki taryfy, z której korzysta Abonent.
8. 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.

