Regulamin
promocji „10 GB na start”
obowiązuje w dniach 1- 30 kwietnia 2021 roku.

${BEZARCH} ${BEZPODPISU}
„10 GB na start” to promocja dostępna dla Abonentów wszystkich taryf na kartę w Orange (dalej: „Abonenci”) umożliwiająca otrzymanie
bonusu 10 GB na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej: „Promocja”).
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. Dane kontaktowe: Biuro Obsługi Klienta *100 lub 510 100 100 (opłata zgodna z cennikiem w taryfie
Abonenta).
Szczegóły Promocji:
1.

Promocja jest dostępna dla Abonentów w dniach 1- 30 kwietnia 2021 roku.

2.

Uczestnikiem Promocji może być nowy Abonent taryf na kartę Orange tj. Abonent, który kupił starter, prawidłowo zarejestrował
dane osobowe w sieci Orange oraz aktywował starter we wskazanym wyżej okresie obowiązywania promocji.

3.

W ramach Promocji nowy Abonent ma możliwość otrzymania 10 GB na 10 dni (dalej: ‘Bonus’).

4.

Aby otrzymać Bonus należy wysłać SMS o treści WIOSNA na numer 80103 w czasie trwania promocji.

5.

Koszt wysłania SMS-a wynosi 0 zł

6.

Bonus jest bezpłatny.

7.

Na jeden numer telefonu mobilnego można otrzymać tylko jeden Bonus, a jego ponowna aktywacja na ten sam numer nie jest
możliwa.

8.

Środki z Bonusu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed złotówkami na Koncie Promocyjnym i na Koncie Głównym
Abonenta.

9.

Po wykorzystaniu przyznanego w ramach Bonusu pakietu danych opłata za pakietową transmisję danych jest zgodna
z obowiązującym Abonenta cennikiem usług.

10. Niewykorzystane środki z Bonusu przepadają wraz z upływem jego okresu ważności.
11. Środki z Bonusu mogą być wykorzystane wyłącznie do pakietowej transmisji danych na terenie Polski w Mobilnej Sieci Orange.
12. Promocja łączy się z innymi promocjami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie Abonenta, chyba że warunki danej
promocji lub usługi stanowią inaczej.
Sprawdzenie dostępnych środków
13. W każdej chwili Abonent ma możliwość sprawdzenia ilości dostępnych środków przyznanych w ramach Bonusu oraz terminu ich
ważności w aplikacji Mój Orange.
Pozostałe informacje
14. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Orange Polska S.A., na stronie internetowej www.orange.pl.
15. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie ma aktualny Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę, regulamin taryfy oraz cennik obowiązujący w taryfie, z której Abonent
korzysta.
16. Mobilna Sieć Orange Mobilna Sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie
standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange Polska S.A.

