Regulamin Promocji „Przenoszę numer do Orange
Free na kartę”
obowiązuje od dnia 3 lutego 2017r. do odwołania

„Przenoszę numer do Orange Free na kartę” (dalej „Promocja”) to promocja dostępna dla Abonentów
przenoszących przydzielony przez innego operatora numer do sieci Orange do taryfy Orange Free na kartę (zwanych
dalej „Abonentami”).
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. Orange Polska S.A. (dalej „Operator”).

1. W ramach Promocji Abonent otrzymuje:
 2GB Internetu ważne przez rok , czyli 365 dni licząc od dnia aktywacji bonusu do godziny 23:59
ostatniego dnia bonusu (dalej „Bonus pakiet Internetu”)
 Aktywną usługę Konto ważne rok (dalej „Bonus usługa”)
2. Warunkiem otrzymania Bonusów jest przeniesienie przydzielonego przez innego operatora numeru do sieci
Orange do taryfy Orange Free na kartę.

jak włączyć?
3. Bonusy są włączane automatycznie na numer przeniesiony z innej sieci do Orange na kartę w ofercie
Orange Free na kartę. O przyznaniu Bonusów Abonent jest informowany SMS-em.
4. Bonus pakiet Internetu należy wykorzystać w ciągu roku od dnia przeniesienia numeru do sieci Orange.
Niewykorzystane w tym okresie bonusowe środki przepadają.
5. Aktywacja usługi Konto ważne rok w ramach Promocji przedłuża ważność konta głównego na połączenia
wychodzące do jednego roku od dnia przeniesienia numeru do sieci Orange.
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jak skorzystać?
6. Środki dostępne w ramach Bonusu pakiet Internetu Abonent może wykorzystać na transfer danych
(Internet) z następującymi wyjątkami:
 Środki w zakresie transferu danych nie przysługują na ściąganie płatnego kontentu oraz streaming
danych w ramach strefy TV&Wideo na Orange World (wap.orange.pl)
 Środki nie przysługują na transfer danych realizowany w roamingu.
7. W przypadku dokonania przez Abonenta zmiany taryfy Orange Free na kartę na inną Bonus pakiet Internetu
dostępny w ramach Promocji bezpowrotnie przepada.
8. W przypadku dokonania przez Abonenta zmiany taryfy Orange Free na kartę na inną Bonus usługa
pozostaje nadal aktywna.
9. Środki dostępne w ramach Bonusu pakiet Internetu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed
jednostkami pochodzącymi z doładowania.
10. Wykorzystanie środków dostępnych w ramach Bonusu pakiet Internetu lub utrata ważności bonusowych
środków są jednoznaczne z zakończeniem i wyłączeniem Bonusu pakiet Internetu.
11. W każdej chwili Abonent ma możliwość sprawdzenia ilości dostępnych środków na połączenia z
Internetem oraz ich terminu ważności poprzez:
 Wysłanie SMS-a o treści ILE pod numer 411 (opłata jak za SMS standardowy zgodnie z
obowiązującym Abonenta cennikiem usług)
 Wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do Orange Online na stronie www.orange.pl/online

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym
3.937.072.437,00 PLN, (NIP 526-02-50-995)



Kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta pod numerem *100 (opłata za połączenie zgodna z
obowiązującym klienta cennikiem usług)

ile kosztuje?
12. Promocja włączana jest bezpłatnie.
13. Po wykorzystaniu danych dostępnych w ramach Bonusu pakiet Internetu opłata za połączenia z Internetem
jest zgodna z obowiązującym Abonenta cennikiem usług w taryfy Orange Free na kartę.

dodatkowe informacje
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14. Promocja obowiązuje do odwołania. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania, co nie będzie jednak
naruszać praw nabytych przed odwołaniem Promocji.
15. Promocja łączy się z innymi, promocjami i usługami promocyjnymi dostępnym i w ofercie, z której Abonent
korzysta, chyba, że warunki danej promocji lub usługi promocyjnej stanowią inaczej.
16. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Orange Polska Spółka Akcyjna, na stronie internetowej
www.orange.pl oraz w salonach Orange.
17. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem doświadczenia Promocji stosuje się obowiązujące
Abonenta: Regulamin oferty Orange Free na kartę, Cennik produktów w ofercie Orange Free na kartę,
Cennik usług w ofercie Orange Free na kartę, Regulamin usługi Konto ważne rok oraz Regulamin
świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę.
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