Умови надання послуги
« Еластичний інтернет-пакет 30 ГБ для ознайомлення»
( діє від 1 лютого 2021до скасування )

${BEZARCH} ${BEZPODPISU}
« Еластичний інтернет-пакет 30 ГБ для ознайомлення» ( далі «Послуга») - це промо-послуга, доступна з 1 лютого 2021 року до
скасування року для абонентів Orange по передоплаті в тарифних планах Orange Free na kartę, Orange YES, Orange POP та
абонентів пропозиції Zetafon у вищезазначених тарифних планах.
1.

В рамах акції (далі «Акція») Абонент може придбати Послугу один раз за ціною 15 злотих брутто на умовах, викладених у
подальших частинах Умови надання послуги.

2.

В рамах Послуги Абонент отримує інтернет пакет розміром 30 ГБ (3,18 ГБ в ЄС), за яким він може користуватися
мобільним доступом до Інтернету та WAP у Польщі та Зоні 1 протягом 30 днів, не витрачаючи додаткових коштів, згідно
умов, що описані нижче.

3. Послуга доступна в наступних варіантах:
Ціна брутто за
підключення

Варіант
Одноразовий

15 зл

Термін дії
30 днів

Кількість ГБ в пакеті
30 ГБ

Підключення послуги
4. Послугу можна підключити надіславши безкоштовне СМС повідомлення
Варіант

Текст СМС повідомлення

Одноразовий

START

Номер
817

5. Абонент може скористатись з Послуги тільки один раз для даного номеру телефону під час дії Акції. Наступна спроба
активації Послуги за 15 зл не буде успішною.
6. Плата за надання послуги стягується з Основного Рахунку.
7. Підтвердженням активації Послуги є СМС-відповідь оператора.
8.

Умовою активації Послуги є термін дії Основного рахунку для вихідних дзвінків на момент надсилання запиту на активацію
Послуги та достатня сума коштів на Основному рахунку для оплати придбання Послуги.

9. Період дії Послуги обчислюється повними календарними днями.
10. Решта питань повязаних з функціонування Послуги визначаються:
Умови надання послуги «Еластичний інтернет-пакет» від 21 січня 2019 року.
Перевірка послуги
11. Термін дії Послуги та кількість ГБ можна перевірити:
1) Надіславши СМС повідомлення з текстом ILE на номер 360 (кошт СМС повідомлення згідно прейскуранта Абонента)
2)

Введенням коду *115*5 # або *115*6# на телефонній клавіатурі та підтвердження за допомогою кнопки дзвінка
(безкоштовно).

3) Після логування до особистого кабінету в мобільному додатку Mój Orange.
Вимкнення послуги
12. Послугу можна вимкнути:
1)
2)

Надіславши СМС повідомлення з текстом KONIEC на номер 360 (кошт СМС повідомлення згідно прейскуранта
Абонента)
Введенням коду *115*5*0 # або *115*6*0# на телефонній клавіатурі та підтвердження за допомогою кнопки дзвінка
(безкоштовно).

3) Після логування до особистого кабінету в мобільному додатку Mój Orange.
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Додаткова інформація
13. Оператор залишає за собою право закінчити Акцію в будь-який час, не вказавши жодної причини. У разі припинення
Послуги, Абонент, який увімкнув Послугу до її скасування, може користуватися Послугою до останнього дня дії Послуги на
рекламних засадах.
14. Ця Умова надання Послуги доступна на веб-сайті www.orange.pl, в магазинах Orange та в магазинах партнера Orange.
15. Послуга надається компанією Orange Polska Spółka Akcyjna із головним офісом у Варшаві (02-326) за адресою: Al. Jerozolimskie 160, котра
внесена до Реєстру підприємців, який веде Окружний суд міста Варшави, 12-й комерційний відділ Національного судового реєстру, за
номером 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; з акціонерним капіталом, повністю покритим капіталом на суму 3 937 072
437 злотих.
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