Regulamin
Promocji Pakiet 5 GB w Ukrainie
oferty
obowiązuje od 1 do 31 maja 2022 r.

I.

Postanowienia ogólne
1. Promocja Pakiet 5 GB w Ukrainie (dalej „Promocja”) jest skierowana do tych z Państwa, którzy jako konsumenci lub klienci
biznesowi korzystają z następujących ofert: Abonament komórkowy, Plan Mobilny, Plan Komórkowy, Orange Love
Internet/Abonament komórkowy, Orange Love Internet/Telewizja/Telefon internetowy/Abonament komórkowy, Orange Love
Internet/Telefon internetowy/Abonament komórkowy, Orange Love Internet 4G/Abonament komórkowy, Orange Love Internet
4G/Telewizja/Abonament komórkowy, Orange Biz Krajowy, FIRMA, Orange Biz Europejski, Orange Biz Podstawowy, Orange Biz
VIP, Dla Firm, Plany Firmowe S, M, L, XL oraz w planach Smart Plan LTE, Smart Plan LTE Dodatkowy, Smart Plan LTE Główny,
Smart Plan Halo II, Super Smart Plan, Smart Plan Multi II, Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan Mini LTE, Smart Plan Halo II Mini,
Smart Plan, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Halo I 39,90, Smart Plan iPhone.
2. W ramach Promocji mają Państwo możliwość aktywacji darmowego pakietu 5 GB, ważnego 30 dni, do wykorzystania na
przesyłanie i odbieranie danych w roamingu w Ukrainie.

II.

Aktywacja i zarządzanie pakietem
1. Mogą Państwo aktywować pakiet wysyłając z numeru, na którym pakiet ma zostać włączony, SMS-a o treści PAKIET na numer
80060.
2. Aktywacji pakietu dokonujemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin po zleceniu aktywacji.
3. Pakiet wyłącza się automatycznie po upływie okresu jego ważności.
4. Mogą Państwo aktywować pakiet 3 razy w ciągu każdego cyklu rozliczeniowego w okresie trwania Promocji. W przypadku
aktywacji wielu pakietów w ramach tej Promocji jako pierwsze zużywane są MB z najwcześniej aktywowanego pakietu.
5. Aktywacja kolejnego pakietu spowoduje zsumowanie dostępnych MB danych ze wszystkich aktywowanych pakietów, a termin
ważności wszystkich środków wyniesie 30 dni, licząc od daty ostatniego doładowania.
6. Po wykorzystaniu wszystkich MB z pakietu, cena za 1 MB w roamingu w Ukrainie będzie zgodna z obowiązującym Państwa
cennikiem usług w roamingu.
7. Sprawdzanie dostępnych MB w ramach pakietu jest możliwe poprzez wysłanie SMS-a o treści ILEPAKIET na numer 80060. Opłata
za wysłanie SMS-a z Polski nie jest pobierana. W przypadku wysłania SMS-a z innego kraju, pobierana jest opłata zgodnie z
obowiązującym Państwa cennikiem usług w roamingu.
8. Poinformujemy Państwa SMS-em o wykorzystaniu 80% oraz 100% MB z pakietu niezwłocznie po zakończeniu sesji, w trakcie
której nastąpiło przekroczenie danego pakietu. W przypadku aktywacji kilku pakietów, poinformujemy o wykorzystaniu 80% oraz
100% MB zsumowanych ze wszystkich aktywowanych pakietów.
9. Niewykorzystane w danym okresie ważności (30 dni) MB z pakietu przepadają, a ich wartość nie podlega zwrotowi w jakiejkolwiek
formie.

III.

Informacje dodatkowe
1. Warunkiem skorzystania z pakietu 5 GB na danym numerze, jest posiadanie włączonej usługi roamingu międzynarodowego a także
brak aktywnych blokad windykacyjnych. Możliwość korzystania z transmisji danych w roamingu w Ukrainie po wykorzystaniu
pakietu może zostać ograniczona w danym okresie rozliczeniowym, jeśli kwota na przesyłanie danych w roamingu przekroczy 240
zł brutto w trakcie okresu rozliczeniowego (zgodnie z cennikiem usług w roamingu), o czym zostaną Państwo poinformowani SMSem.
2. Zmiana planu taryfowego na plan taryfowy lub ofertę, w których Promocja nie jest dostępna, powoduje automatyczne wyłączenie
pakietu.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają obowiązujące Państwa postanowienia cennika
usług w roamingu.
4. Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich
160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, z pokrytym w
całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 526-02-50-995.
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