regulamin
Promocji „Chroń Dzieci w Sieci z Extrabox Joy”
obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2020 do 30 listopada 2021 roku
„Chroń Dzieci w Sieci z Extrabox Joy („Promocja”) jest dostępna dla tych z Państwa, którzy zakupią ofertę Extrabox Joy w Orange łącznie z
abonamentem komórkowych w dowolnym Planie Mobilnym lub z oferta Orange Love lub w ofercie bez dodatkowego abonamentu
(„Produkt”).
W ramach Promocji otrzymują Państwo możliwość aktywacji usługi Chroń Dzieci w Sieci z okresem darmowym („Okres promocyjny”)
trwającym 3 miesiące pod warunkiem, że użyją Państwo jednorazowego kodu promocyjnego znajdującego się na ulotce promocyjnej,
dostarczonej wraz z Produktem.
Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al.
Jerozolimskie 160, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym w wysokości 3 937 072 437,00 zł
(wpłaconym w całości), NIP 526-025-09-95 9 (zwana dalej „Orange”).

Jak skorzystać?
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Aby skorzystać z promocji muszą Państwo, po otrzymaniu Produktu, aktywować promocję wysyłając bezpłatny SMS z kodem
promocyjnym pod numer 80203. W treści SMS-a należy dokładnie wpisać kod znajdujący się pod zdrapką na ulotce
promocyjnej. SMS-a należy wysłać z numeru telefonu Rodzica będącego w sieci Orange, a następnie postępować zgodnie z
informacjami zawartymi w SMS-ach przychodzących.
Warunkiem korzystania z usługi Chroń Dzieci w Sieci jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Chroń Dzieci w Sieci. Aplikację
mogą Państwo pobrać ze sklepu z aplikacjami Google Play – dla urządzeń s systemem Android lub App Store – dla urządzeń z
systemem iOS
Aktywacji Promocji mogą Państwo dokonać najpóźniej 31 sierpnia 2021 do godziny 23.59
Po aktywacji Promocji, o której mowa w punkcie 1, otrzymają Państwo SMS-a informującego o jej włączeniu.
W trakcie obowiązywania Okresu promocyjnego nie będą naliczane opłaty za korzystanie z Usługi.
Na 2 dni przed zakończeniem Okresu promocyjnego wyślemy do Państwa SMS-a z informacją o zbliżającym się zakończeniu
bezpłatnego okresu i przekształceniu się Usługi w opcję płatną. Poinformujemy Państwa w tym SMS-ie o możliwości wyłączenia
Usługi.
W przypadku, w którym Państwo nie wyłączą Usługi przed upływem Okresu promocyjnego, Usługa przekształci się
automatycznie w odnawialną opcję płatną. W tym przypadku naliczane będą opłaty w wysokości 9,99 zł miesięcznie, aż do
momentu zlecenia jej wyłączenia przez Państwa.

Jak wyłączyć?
8.
9.
10.

Aby wyłączyć Usługę, wystarczy, że wyślą Państwo SMS-a o treści STOP pod bezpłatny numer 80794.
Usługę mogą Państwo wyłączyć w każdym czasie.
Po wyłączeniu usługi w okresie promocyjnym, ponowne włączenie usługi nie uprawnia Państwa do zniżki wynikającej z
promocji.

Dodatkowe informacje
11.
12.
13.
14.

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Orange Polska, na stronie internetowej https://chrondzieciwsieci.pl/ oraz stronie
internetowej www.orange.pl/extrabox-joy
Promocja obowiązuje od dnia 29.04.2021 roku do dnia 30.11.2021 roku.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami na usługę Chroń Dzieci w Sieci organizowanymi w okresie Promocji.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Usługi Chroń Dzieci w
Sieci.
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