Regulamin
„Zaproś znajomego”
od 15 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

„Zaproś znajomego” (dalej: „Promocja”) to promocja dostępna dla abonentów ofert na kartę w Orange z wyłączeniem abonentów
korzystających z ofert Zetafon i Minutofon (dalej: „Osoby Zapraszające”), jak również dla abonentów innych sieci (z wyłączeniem nju
mobile), którzy w okresie obowiązywania Promocji zostaną zaproszeni przez Osoby Zapraszające do przeniesienia numeru do oferty
Orange na kartę i uprawnieni do odebrania bonusu (dalej: „Osoby Zaproszone”).
1. 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. zwana jest dalej „Operatorem” lub „Orange”.
2. W ramach promocji Osoba Zapraszająca i wskazane przez nią Osoby Zaproszone po spełnieniu warunków Promocji otrzymają
bonus w postaci nielimitowanych rozmów do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych oraz pakiet internetowy 100 GB (dalej:
„Bonus”). Bonus jest ważny 93 dni.
3. Środki z Bonusu są wykorzystywane po wszystkich pakietach i usługach, a przed środkami zgromadzonymi na Koncie Głównym.
Bonusu nie można wykorzystać na połączenia o podwyższonej opłacie oraz na połączenia międzynarodowe.
4. Prędkość przesyłania danych w ramach Bonusu danych zależy od technologii przesyłania danych LTE, HSDPA, 3G (UMTS), EDGE
lub GPRS, z której Abonent w danym momencie korzysta. Warunkiem skorzystania z danej technologii jest przebywanie w danym
momencie w zasięgu danej technologii i korzystanie z urządzenia obsługującego daną technologię oraz w przypadku technologii
LTE posiadanie karty SIM wspierającej LTE. Prędkości przesyłania danych są zmienne i zależą w szczególności od obciążenia stacji
nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości obsługiwanych przez terminale oraz warunków
atmosferycznych.
5. Rozliczanie połączeń internetowych odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 50 kB każda.
6. Niewykorzystane środki z Pakietu przepadają wraz z upływem okresu ważności Pakietu.
7. Bonus jest ważny na terenie Polski.
Jak skorzystać z promocji
8. W okresie obowiązywania Promocji Osoba Zapraszająca wysyła bezpłatnego SMS-a pod numer 80156, w treści wpisując 9-cyfrowy
numer komórkowy (bez prefiksu +48) Osoby Zaproszonej.
9. Po wysłaniu SMS-a Osoba Zapraszająca otrzymuje potwierdzenie zapisania do Promocji.
10. W przypadku próby aktywacji Promocji przez osoby do tego nieuprawnione lub zgłoszenia numerów osób nieuprawnionych
do Promocji zostaną wysłane w odpowiedzi odpowiednie SMS-y informacyjne.
11. Po zapisaniu do Promocji Osoba Zaproszona wskazana zgodnie z punktem 8 Regulaminu ma 30 dni na przeniesienie numeru
do oferty Orange na kartę. Spełnienie tego warunku uprawnia do odebrania Bonusu przez Osobę Zapraszającą i Osobę Zaproszoną.
12. W dniu spełnienia warunku Promocji Osoba Zaproszona automatycznie otrzymuje Bonus, o czym jest informowana SMS-em.
13. W dniu spełnienia warunku Promocji Osoba Zapraszająca zostaje uprawniona do odebrania Bonusu, o czym jest informowana SMS-em.
14. Osoba Zapraszająca od momentu otrzymania SMS-a z punktu 13 Regulaminu ma 5 dni na odebranie Bonusu. Aby odebrać Bonus,
należy mieć ważne Konto Główne na połączenia wychodzące. Aktywacja Bonusu przez Osobę Zapraszającą odbywa się poprzez
wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści CHCE pod numer 80156.
15. Zarówno Osoba Zapraszająca, jak i Osoba Zaproszona mogą korzystać z Bonusu przez okres 93 dni od otrzymania Bonusu, o ile
posiadają przez cały czas ważne Konto Główne na połączenia wychodzące.
Infoserwis
16. Aby sprawdzić ilość pozostałych środków Bonusu oraz ich ważność, Osoba Zapraszająca oraz Osoba Zaproszona mogą wysłać
bezpłatnego SMS-a o treść ILE pod numer 80156.
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Dodatkowe informacje
17. Osoba Zapraszająca oświadcza, że podaje numer Osoby Zaproszonej za wiedzą i zgodą tej Osoby oraz że poinformowała ją
o treści Regulaminu Promocji „Zaproś znajomego”, w tym szczególności o prawie dostępu do treści jej danych i ich poprawiania
oraz wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na szczególną sytuację. Tylko ta osoba powinna zostać
wskazana w treści SMS-a.
18. Osoba Zaproszona, aby mogła być skutecznie zgłoszona do Promocji nie może być abonentem Orange oferty na kartę w okresie
od startu Promocji do zgłoszenia.
19. Osoba Zaproszona, która spełni warunki Promocji i otrzyma Bonus, jest uprawniona do zgłoszenia do Promocji innych osób.
20. W czasie trwania Promocji Osoba Zapraszająca może zgłosić maksymalnie 5 Osób Zaproszonych.
21. Osoba Zapraszająca może otrzymać maksymalnie 5 Bonusów (za każdą Osobę Zaproszoną, która spełni warunki Promocji).
Wartości Bonusów się sumują i obowiązuje ważność Bonusu, który Osoba Zapraszająca otrzymała w ostatniej kolejności.
22. Otrzymanie Bonusu przez Osobę Zaproszoną nie jest uzależnione od odebrania Bonusu przez Osobę Zapraszającą.
23. Osoba Zaproszona może zostać zgłoszona tylko przez jedną Osobę Zapraszającą w tym samym czasie. Po upływie 30 dni
od pierwszego zgłoszenia Osoba Zaproszona, jeśli nie spełni warunków Promocji, może być ponownie zgłoszona do Promocji.
24. Po zgłoszeniu do Promocji Osoba Zapraszająca będzie otrzymywać do momentu spełnienia warunku Promocji przez Osobę
Zaproszoną SMS-y przypominające o pozostałym czasie na spełnienie warunku Promocji:
a) na 14 dni przed upływającym dniem końca Promocji oraz
b) na 7 dni przed upływającym dniem końca Promocji.
25. Jeżeli Osoba Zaproszona nie spełni warunku Promocji i nie przeniesie swojego numeru do oferty Orange na kartę, to Osoba
Zapraszająca zostanie o tym poinformowana SMS-em 31. dnia od zgłoszenia Osoby Zaproszonej do Promocji.
26. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Operatora, na stronie internetowej www.orange.pl, w salonach Orange oraz
w salonach partner Orange. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę oraz cenniki i regulaminy oferty obowiązującej Abonenta.
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