Правила надання послуги
«Безлімітна дзвінки, SMS та MMS
+ 31 ГБ» за 0 злотих в Orange
передплата
діє з 1 квітня 2022 р. до 31 травня 2022 р.

«Безлімітні дзвінки, SMS та MMS + 31 ГБ» за 0 зл – це акційна пропозиція (далі - «Акція»), доступна для Абонентів (надалі «Абоненти») Orange Free передплата та Orange YES. У рамках Акції Абонент може безкоштовно отримати послугу (далі
«Послуга») «Безлімітні дзвінки, SMS та MMS + пакет 31 ГБ» на період 31 день після виконання вказаних у Правилах умов
протягом терміну дії Акції.
Основна інформація
1. Акція доступна для нових Абонентів передплати Orange від 1 квітня до 31 травня 2022 р.
2. У рамках Акції Абонент, який в період дії Акції активує стартовий пакет в мережі Orange, перенесе номер з іншої мережі або
перейде з іншої пропозиції Orange або nju на пропозицію Orange передплата, має можливість отримати безкоштовно
Послугу «Безлімітні дзвінки, SMS та MMS до всіх + 31 ГБ», дійсну протягом 31 дня у одноразовій версії.
3. Щоб підключити Послугу, слід поповнити рахунок протягом строку дії Акції не менше ніж на 5 зл за допомогою будь-якого
способу поповнення, а потім надіслати безкоштовне SMS-повідомлення з текстом START на номер 814.
4. В період дії Акції Абонент може скористатися нею один раз на одному номері телефону.
5. Підключення Послуги відбудеться не пізніше ніж за 24 години після надсилання активаційного SMS-повідомлення.
Підтвердженням активації Послуги є отримання зворотного SMS-повідомлення.
6. У рамках Послуги Абонент також отримає пакет 4.18 ГБ для предачі даних у роумінгу в Зоні 1.
7. Умовою активації Послуги є збереження номеру Абонента протягом Активного періоду (можливість здійснення вихідних
дзвінків).
8. Акцією не можуть скористатися Абоненти, які на момент подачі заявки на активацію Послуги мають активну послугу
«Безлімітні дзвінки, SMS та MMS до всіх + пакет ГБ» у циклічній версії.
9. У ситуації, якщо Абонент має активну послугу «Безлімітні дзвінки, SMS та MMS до всіх + пакет ГБ» у одноразовій версії,
підключення Послуги відбудеться з додаванням терміну дії та кількості гігабайт з попередньої та нової версії послуги.
10. Детальні умови Послуги визначають правила надання одноразової послуги «Безлімітні дзвінки, SMS та MMS до всіх + пакет
ГБ», доступні на сайті www.orange.pl, в Салонах Orange та Салонах партнера Orange.
Як перевірити?
11. Термін дії Послуги та залишок гігабайт можна перевірити шляхом:
a. надсилання SMS-повідомлення з текстом ILE на номер 630 (вартість SMS до Orange відповідно до тарифу Абонента),
b. Авторизації в Mój Orange.
Додаткова інформація
12. Зміна тарифу на інший, в якому Послуга недоступна, спричиняє відключення Послуги.
13. Акція недоступна для Абонентів, які користуються послугою Додатковий номер та тарифом Завжди безліміт і Orange IoT
передплата.
14. Ці Правила доступні на вебсайті www.orange.pl, у Салонах Orange та Салонах партнера Orange.
15. У всіх питаннях, що не врегульовані даними Правилами надання акційної пропозиції, застосовуються актуальні Правила
надання телекомунікаційних послуг для Абонентів послуг передплати та дійсні тарифи на надання послуг і правила
доступних у рамках послуги тарифів у пропозиції Orange передплата.
16. Ці Правила доступні на вебсайті www.orange.pl, у Салонах Orange та Салонах партнера Orange.
17. В питаннях, що не врегульовані цими Правилами для надання Послуги застосовуються Правила надання
телекомунікаційних послуг для Абонентів передплати та діючий цінник на послуги і правила пропозиції, якою користується
Абонент.
18. Послуга надається компанією Orange Polska Spółka Akcyjna, що знаходиться за адресою: Варшава (02-326), Алеє
Єрозолімскє 160, яка зареєстрована у Реєстрі підприємців Районного суду для столичного міста Варшави, XII
Господарський відділ Державного судового реєстру, за номером KRS 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
статутний капітал у розмірі 3 937 072 437 злотих, повністю сплачений.
1з1

