Regulamin promocji
100 minut do Ukrainy, 100 minut w Polsce oraz 30 GB dla obywateli Ukrainy
(Obowiązuje od 28 marca 2022 r. do odwołania)

„Pakiet 100 minut do Ukrainy, 100 minut w Polsce oraz 30 GB dla obywateli Ukrainy”, zwany dalej „Promocja”, to usługa promocyjna
dostępna dla Abonentów taryf Orange YES, Orange POP, Orange ONE, Orange Free na kartę oraz Zawsze bez limitu którzy w procesie
rejestracji zarejestrują starter na dane obywatela Ukrainy. W ramach Promocji Abonent otrzymuje za darmo 100 minut do Ukrainy, 100
minut w Polsce oraz 30 GB które może wykorzystać w ciągu 31 dni.

Szczegóły promocji
1.

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie i chcąc ułatwiającą pozostanie w kontakcie zarówno z bliskimi w Polsce jak i w Ukrainie
Orange Polska zdecydowało się wprowadzić specjalną Promocję dedykowaną dla obywateli Ukrainy.

2.

Promocja jest dostępna dla obywateli Ukrainy którzy od dnia 28 marca 2022 roku zarejestrują i aktywują dowolny starter oferty
Orange na kartę.

3.

W ramach promocji każdy uprawniony Abonent otrzyma automatycznie po aktywacji startera Promocję ważną przez 31 dni:
a.

100 minut do Ukrainy

b.

100 minut do wszystkich sieci w Polsce ważne 31 dni

c.

30 GB do wykorzystania w Polsce ważne 31 dni.

4.

Środki przyznane w ramach Promocji zostaną zużyte przed środkami płatnymi (pakiety, środki zgromadzone na Koncie Głównym).

5.

Ważność oraz liczbę dostępnych środków w ramach pakietu 100 minut do Ukrainy można sprawdzić poprzez:

6.

7.

a.

bezpłatny krótki kod *101*49*01#

b.

wysłanie SMS-a o treści ILE pod numer 310 (koszt SMS-a zgodny z obowiązującym Abonenta cennikiem)

c.

zalogowanie się na Mój Orange (bezpłatnie).

Ważność oraz liczbę dostępnych środków w ramach pakietu 100 minut w Polsce można sprawdzić poprzez:
a.

wysłanie SMS-a o treści ILE MINUT pod numer 901 (koszt SMS-a zgodny z obowiązującym Abonenta cennikiem)

b.

zalogowanie się na Mój Orange (bezpłatnie).

Ważność oraz liczbę dostępnych środków w ramach pakietu 30 GB można sprawdzić poprzez:
a.

bezpłatny krótki kod *101*01#

b.

wysłanie SMS-a o treści ILE pod numer 4111 (koszt SMS-a zgodny z obowiązującym Abonenta cennikiem)

c.

zalogowanie się na Mój Orange (bezpłatnie),

8.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl, w Salonach Orange i Salonach partnera Orange.

9.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące Abonenta: Ogólne warunki planu taryfowego
Orange Yes, Orange ONE, Orange POP, Orange Free na kartę, Zawsze bez limitu (w zależności od tego z jakiego planu taryfowego
korzysta Abonent), Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę, Cennik usług Orange Yes,
Orange ONE, Orange POP, Orange Free na kartę, Zawsze bez limitu oraz Cennik usług w roamingu dla Abonentów ofert na kartę.

10. Usługę świadczy 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 numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995.
11. „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 w Warszawie.

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

