Regulamin promocji
„31 dni za darmo dla klientów
przenoszących numer do Orange na kartę”
obowiązuje od dnia 2 listopada do 31 grudnia 2021 roku

„31 dni za darmo” to usługa promocyjna (zwana dalej „Promocją”) dostępna dla Abonentów (zwanych dalej
„Abonentami”) którzy przeniosą numer z innej sieci na ofertę na kartę w Orange w okresie obowiązywania
Promocji. W ramach Promocji Abonent otrzymuje bezpłatnie usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu
do wszystkich + pakiet 15GB” na okres 31 dni po pierwszym doładowaniu kwotą min. 5 zł. Promocja
wymaga aktywacji za pomocą bezpłatnego SMS-a.
Szczegóły Promocji
1. Promocja jest dostępna dla Abonentów w dniach od 2 listopada do 31 grudnia 2021 r.
2. W ramach Promocji, w okresie jej obowiązywania, Abonent który przeniesie numer z innej sieci na
ofertę na kartę w Orange ma możliwość skorzystania z promocji dla usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y
bez limitu do wszystkich + pakiet 15GB” ważnej 31 dni.
3. Koszt aktywacji usługi wynosi 0zł.
4. Aby skorzystać z Promocji należy doładować konto w okresie trwania promocji za min. 5zł dowolnym
sposobem doładowania z zastrzeżeniem w pkt. 5. a następnie wysłać bezpłatnego SMS-a o treści
START pod numer 813.
5. Z Promocji wykluczone są doładowania specjalne dostępne na www.doladowania.orange.pl, które są
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automatycznie zamieniane na „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”.
W trakcie trwania Promocji Abonent może skorzystać z niej raz na danym numerze telefonu.
Włączenie Promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu wysłania SMS-a aktywacyjnego
pod warunkiem wcześniejszego doładowania konta. zgodnie z pkt 4 powyżej. Potwierdzeniem
włączenia Promocji jest SMS zwrotny.
Promocja zostanie włączona automatycznie i będzie aktywna na danym numerze Abonenta przez 31
pełnych dni do godz. 23:59:59.
W ramach transmisji danych w roamingu w Strefie 1 udostępniony jest pakiet 3,5 GB.

10. Warunkiem włączenia Promocji jest pozostawanie numeru Abonenta w Okresie aktywnym (możliwość
wykonywania połączeń wychodzących), dokonania doładowania za min. 5 zł. oraz wysłanie SMSa
aktywacyjnego. Doładowanie musi być wykonane przed wysłaniem SMSa aktywacyjnego.
11. Z Promocji nie mogą skorzystać klienci, którzy posiadają aktywną usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y
bez limitu do wszystkich + pakiet GB” oraz „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” w
wersji jednorazowej i cyklicznej.
12. Ważność usługi oraz liczbę pozostałych środków wynikających z Promocji można sprawdzić wysyłając
SMS o treści ILE pod numer 630 (SMS płatny wg cennika posiadanego planu taryfowego).
Pozostałe informacje
13. Zmiana taryfy na inną, w której jest dostępna Promocja, nie powoduje wyłączenia Promocji.
14. Zmiana taryfy na inną, w której Promocja jest niedostępna, powoduje wyłączenie Promocji.
15. Z promocji nie mogą skorzystać Abonenci korzystający z usługi Extra Numer oraz z taryfy Zawsze Bez
limitu.
16. Jeśli Klient posiada bonusowe gigabajty z usługi „Internet za darmo”, doładowań online, bonusu na
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start po aktywacji startera lub innych bonusów, to będą one wykorzystywane przed pakietem
gigabajtów z Promocji.
17. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl, w Salonach Orange i Salonach partnera
Orange.
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18. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji do świadczenia oferty promocyjnej
stosuje się aktualny Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę
oraz obowiązujące cenniki usług i regulaminy w uprawnionych do usługi taryfach w ofercie Orange na
kartę.
19. „Mobilna Sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie
standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą i
adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną 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.
20. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl, w Salonach Orange i Salonach partnera
Orange.
21. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia Usługi stosuje się Regulamin
świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę oraz obowiązujący cennik usług i
regulamin oferty, z której Abonent korzysta.
22. Usługa jest świadczona przez firmę Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie
(02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną 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.
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