${BEZPODPISU} ${BEZARCH}

${E:Regulamin}
${E:promocji Mój Orange – moja aplikacja}

1. Promocja „Mój Orange – moja aplikacja” (zwana dalej Promocją), której jesteśmy organizatorem, jest dostępna od 22.03.2021 do 21.04.2021r. Ten
regulamin określa szczegółowe warunki Promocji.
2. Promocja skierowana jest do Państwa, jeżeli są Państwo naszym abonentem oraz umożliwiamy Państwu założenie konta w aplikacji Mój Orange lub
na www.orange.pl i korzystanie z aplikacji Mój Orange w związku ze świadczeniem na Państwa rzecz naszych stacjonarnych lub mobilnych usług
telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
3. Promocja nie dotyczy tych z Państwa, którzy korzystają wyłącznie z następujących ofert, usług lub planów taryfowych: oferta na kartę, usługi
Dostępu do Internetu DSL, usługi ISDN, plany taryfowe Firma, plany taryfowe Internet LTE dla Dużych Firm.
4. Promocja polega na pomniejszeniu o 10 zł brutto należności za usługi telekomunikacyjne tym z Państwa, którzy w okresie obowiązywania promocji
po raz pierwszy zalogują się adresem e-mail do aplikacji Mój Orange w wersji 5 lub wyższej. Pomniejszenie jest jednorazowe i zmniejszy ono
jednorazowo kwotę do zapłaty na jednym rachunku. Pomniejszenie nastąpi na pierwszym albo drugim rachunku wystawionym po spełnieniu przez
Państwa warunków Promocji, w zależności do tego, w którym dniu cyklu rozliczeniowego nastąpi spełnienie tych warunków. Pomniejszenie dotyczy
wyłącznie należności za nasze usługi telekomunikacyjne. Pomniejszenie nie będzie wpływać na cenę z tytułu innych usług, w szczególności takich,
jak usługi elektroniczne, Netflix, Canal+, ubezpieczenia, Orange Smart Care, Zabezpiecz Pesel, raty za sprzęt. Pomniejszenie nastąpi, o ile kwota do
zapłaty za nasze usługi telekomunikacyjne będzie równa 10 zł brutto albo większa. Jeżeli kwota ta będzie mniejsza pomniejszenie nie zostanie
naliczone.
5. W zakresie nie uregulowanym tym regulaminem stosuje się właściwe dla oferty, z której Państwo korzystają, cenniki i regulaminy.
6. Z Promocji mogą Państwo skorzystać tylko jeden raz.
7. Informujemy, że warunkiem korzystania z aplikacji Mój Orange jest korzystanie z systemu operacyjnego w wersji Android 5.0 i wyższej lub systemu
iOS, dla których najnowsza wersja aplikacji jest dostępna. W przypadku Androida dotyczy to aplikacji pobranej/zaktualizowanej z oficjalnego kanału
dystrybucji Google Play a w przypadku systemu iOS w App Store. Logowanie do aplikacji Mój Orange wymaga użycia adresu e-mail i hasła, które
wskazali Państwo przy rejestracji konta na www.orange.pl lub w aplikacji. Jeżeli nie rejestrowali Państwo konta, mogą je Państwo zarejestrować na
www.orange.pl lub w aplikacji.

Nasze dane: Orange Polska Spółka Akcyjna 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 nr 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł.

