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Regulamin  
Promocji Przenoszę numer do Orange 

obowiązuje od 21 sierpnia 2017 r. do odwołania 
Wszystkie ceny podane są w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), chyba że wskazano inaczej 

 

I. Ogólne warunki  

1. Promocja „Przenoszę numer do Orange” (zwana dalej Promocją) dostępna jest dla tych z Państwa, którzy zawrą z nami Umowę na 24 miesiące 

w związku z przeniesieniem numeru przydzielonego przez innego operatora oraz wybiorą Państwo ofertę Plan Komórkowy (dalej „Oferta”).  

2. 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 (dalej „Orange”). 

3. Zawierając Umowę otrzymają Państwo kartę SIM/USIM z przydzielonym numerem z puli Orange (Numer tymczasowy), na którym będziemy 

świadczyć usługi do czasu przeniesienia do Orange numeru przydzielonego przez innego operatora.  

4. W czasie korzystania przez Państwa z numeru tymczasowego, usługi świadczymy zgodnie z Regulaminem Oferty i Cennikiem usług w Ofercie, 

z tym zastrzeżeniem, że: 

a) Usługi dodatkowe Halo granie i Nawigacja Orange Optima aktywowane przez Państwa dla numeru tymczasowego, będą również dostępne 

na numerze docelowym, aż do momentu zlecenia ich wyłączenia; 

b) Usługi dodatkowe Gdzie jest dziecko Standard i Spotify Premium nie będą dostępne dla numeru tymczasowego, mogą je Państwo 

aktywować dla numeru docelowego.  

5. Z chwilą przeniesienia numeru nastąpi rozpoczęcie świadczenia usług na tym numerze na warunkach opisanych w regulaminie Oferty i Cenniku 

usług w Ofercie. 

6. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie dojdzie do przeniesienia numeru, wówczas Numer tymczasowy stanie się Państwa numerem docelowym. 

7. Okres korzystania z usług na Numerze tymczasowym wliczamy jest do okresu, na który została zawarta Umowa.  

II. Warunki promocyjne 

1. W ramach Promocji otrzymają Państwo 100 % rabatu na Kwotę abonamentu przez 3 miesiące. 

2. Niektóre telefony zakupione przez Państwa w Orange mogą mieć założona blokadę SIM-lock. W ramach Promocji można bezpłatnie 

wygenerować kod zdejmujący blokadę SIM-lock. W celu zdjęcia blokady SIM-lock prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Orange lub 

salonem Orange. W ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia przez Państwa chęci zdjęcia blokady SIM-lock, na wskazany adres mail lub telefon 

kontaktowy prześlemy kod umożliwiający zdjęcie blokady SIM-lock 

III. Informacje dodatkowe 

1. W pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oferty Plan Komórkowy, Cennika usług w ofercie Plan Komórkowy oraz 

Regulaminu świadczenia multimedialnych usług Orange. 

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w salonach Orange, salonach partner Orange oraz na stronie internetowej www.orange.pl. 

 

 


