Regulamin
Promocji „Podwójny bonus za doładowanie w Mój
Orange”
obowiązuje w dniach 1 września – 31 grudnia 2021 roku.

${BEZARCH} ${BEZPODPISU}
„Podwójny bonus za doładowanie w Mój Orange” to promocja dostępna dla Abonentów wszystkich taryf na kartę w Orange (dalej:
„Abonenci”) umożliwiająca otrzymanie bonusu 5 GB na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej: „Promocja”).
Szczegóły Promocji:
1.

Promocja jest dostępna dla Abonentów w dniach od 1 września do 31 grudnia 2021 roku.

2.

Warunkiem skorzystania z Promocji jest doładowanie Konta Głównego Abonenta dowolną kwotą za pomocą aplikacji Mój Orange
(„Doładowanie”) lub po zalogowaniu do Mój Orange na stronie www.orange.pl.

3.

Promocja łączy się z promocją „5 GB więcej za doładowanie przez stronę www.doladowania.orange.pl i w aplikacji Mój Orange”.

4.

W ramach Promocji, do każdego Doładowania Abonent otrzyma dodatkowe 5 GB, co w połączeniu z promocją opisaną
w punkcie 3 powoduje, że Abonent otrzymuje 10 GB za doładowanie dokonane w aplikacji Mój Orange lub po zalogowaniu do
Mój Orange na www.orange.pl.

5.

Ważność Bonusu jest zależna od wysokości Doładowania:
•
•
•

za Doładowanie nominałem 5 zł Bonus jest ważny 2 dni od momentu przyznania;
za Doładowanie nominałem 10 zł Bonus jest ważny 5 dni od momentu przyznania;
za Doładowanie nominałami 25 zł, 30 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł Bonus jest ważny 14 dni.

6.

Bonus wpłynie na konto Abonenta w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu Doładowania, a o przyznaniu Bonusu Abonent
zostanie poinformowany wiadomością SMS.

7.

Bonus jest przyznawany automatycznie i jest bezpłatny.

8.

Bonusowe gigabajty przyznane w ramach Bonusu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed pakietami gigabajtów
przyznanymi w ramach usług płatnych.

9.

Bonusowe gigabajty przyznane w ramach Bonusu sumują się z bonusowymi gigabajtami przyznanymi w ramach usługi „Internet
za darmo” w taryfie Orange Free na kartę i mogą przyjąć ich ważność lub wydłużyć ważność sumy zgormadzonych środków
w zależności od sytuacji na koncie Abonenta.

10. Po wykorzystaniu przyznanego w ramach Bonusu pakietu danych opłata za pakietową transmisję danych jest zgodna
z obowiązującym Abonenta cennikiem usług.
11. Niewykorzystane środki z Bonusu przepadają wraz z upływem jego okresu ważności.
12. Środki z Bonusu mogą być wykorzystane wyłącznie do pakietowej transmisji danych na terenie Polski w Mobilnej Sieci Orange.
Jak sprawdzić:
13. Ważność i stan Bonusu można sprawdzić :
•
W taryfie Orange Free na kartę wysyłając SMS o treści ILE pod numer 411 (koszt SMS w Orange)
•
W pozostałych taryfach wysyłając SMS o treści ILE DANYCH pod numer 901 (koszt SMS w Orange)
Pozostałe informacje
14. Promocja łączy się z innymi promocjami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie Abonenta, chyba że warunki danej
promocji lub usługi stanowią inaczej.
15. Bonus nie zostaje przyznany przy doładowaniu telefonu z rachunku abonamentowego.
16. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Orange Polska S.A., na stronie internetowej www.orange.pl.
17. 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.
18. 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.
19. 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).

