Regulamin
Promocji 300 GB na święta w Mój Orange
(obowiązuje od 1 grudnia 2021 do 3 stycznia 2022)

${BEZARCH} ${BEZPODPISU}
1. Promocja skierowana jest do tych z Państwa, którzy jako konsumenci korzystają z usług głosowych w Sieci mobilnej (w tym w
ramach ofert w Pakiecie Orange Love), z zastrzeżeniem punktu poniżej.
2. Promocja nie dotyczy tych z Państwa, którzy korzystają wyłącznie z następujących ofert, usług lub planów taryfowych: oferty
Orange na kartę, usługi Dostęp do Internetu DSL, usług ISDN, planów taryfowych Firma dla Klientów Biznesowych, Internet LTE dla
Dużych Firm.
3. Promocja polega na przyznaniu jednorazowego pakietu danych 300 GB tym z Państwa, którzy w okresie jej obowiązywania klikną
na baner promocji w aplikacji Mój Orange, wskażą numer, dla którego pakiet ma zostać przyznany, a następnie przycisną przycisk
„Odbierz”. Można aktywować tylko jeden pakiet na Konto abonenckie.
4. Pakiet 300 GB uruchomimy w ciągu 3 dni roboczych od kliknięcia przycisku „Odbierz”. O jego włączeniu poinformujemy wysyłając
SMS.
5. Pakiet 300 GB mogą Państwo wykorzystać:
1) tylko w Polsce,
2) w ciągu 30 dni od jego uruchomienia (nie jest przenoszony na kolejne dni, jeśli nie zostanie w tym czasie wykorzystany),
3) w ramach numeru telefonu wskazanego w aplikacji Mój Orange.
6. Pakiet 300 GB wykorzystywany będzie przed wszystkimi innymi pakietami GB dostępnymi w ramach usługi, w tym dostępnymi w
ramach innych promocji, pakietami płatnymi i pakietami danych dostępnych w ramach Konta abonenckiego.
7. Stan i ważność pakietu 300 GB mogą Państwo sprawdzić w Mój Orange.
8. Reklamacje dotyczące Promocji mogą Państwo składać osobiście w salonie Orange, telefonicznie na infolinii, na czacie na stronie
www.orange.pl lub listownie na adres:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice
Orange Polska Spółka Akcyjna 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 nr 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym
3.937.072.437 zł.
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