
 

Regulamin promocji „Prezent na start w Orange 
SMART na kartę 5 zł” 

obowiązuje od dnia 01. lutego 2014 r. do wyczerpania zapasów lub do odwołania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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1. „Prezent na start Orange SMART na kartę 5 zł” („Promocja”) to promocja dostępna tylko w taryfie Orange SMART na 

kartę wraz z zestawem startowym Orange SMART na kartę 5 zł. W ramach Promocji Abonent otrzymuje do wyboru 

bonusowy Pakiet Danych do wykorzystania na połączenia z Internetem bądź bonusowy Pakiet Minut i SMSów do 

wszystkich sieci mobilnych i stacjonarnych, w którym minuty są wymienna na SMSy (dalej: Prezent) zgodnie z poniższą 

tabelą.  

 

jak włączyć?  
2. Z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, Promocję można włączyć poprzez: 

a) wysłanie SMSa o treści MB pod numer 424 w przypadku prezentu Pakiet Danych albo o treści MIN pod numer 424 w 

przypadku prezentu Pakiet Minut i SMSów (z numeru abonenckiego, dla którego Promocja ma zostać włączona; 

opłata w wysokości 20 gr)  

b) wybór na klawiaturze telefonu krótkiego kodu *110*56*2# w przypadku prezentu Pakiet Danych lub kodu *110*56*1# 

w przypadku prezentu Pakiet Minut i SMSów i zatwierdzenie go przyciskiem połączenia (z numeru abonenckiego, dla 

którego Promocja ma zostać włączona; włączenie bezpłatne) 

c) kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta pod numerem *100 (opłata za połączenie zgodna z obowiązującym 

Abonenta cennikiem)  

3. Promocję można włączyć maksymalnie w ciągu 30 dni od momentu aktywacji startera (tj. włożenia karty SIM do 

telefonu i wykonania pierwszego połączenia), po tym okresie Promocja nie będzie dostępna.  

4. Promocja zostanie włączona najpóźniej w ciągu 24 godzin od wykonania jednej z czynności, o których mowa w pkt 1 

niniejszego regulaminu. O przyznaniu Prezentu Abonent jest informowany SMSem. 

5. Prezent można wykorzystać w ciągu 31 dni od aktywacji. Niewykorzystane w tym okresie środki przepadają.  

 

jak korzystać?  
6. Środki dostępne w ramach prezentu Pakiet Danych Abonent może wykorzystać na transfer danych (Internet) z 

następującymi wyjątkami:  

a) 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)  

b) Środki nie przysługują na transfer danych realizowany w roamingu.  

7. Środki dostępne w ramach prezentu Pakiet Minut i SMSów Abonent może wykorzystać na połączenia lub SMSy do 

wszystkich sieci mobilnych oraz połączenia na numery stacjonarne krajowych operatorów telefonii stacjonarnej z 

następującymi wyjątkami:  

a) Środki nie przysługują na SMSy na numery stacjonarne oraz na SMSy specjalne, międzynarodowe lub w roamingu.  

b) Środki nie przysługują na połączenia realizowane w roamingu oraz na połączenia międzynarodowe.  

c) Środki nie mogą być wykorzystane na połączenia międzynarodowe oraz numery skrócone i specjalne określone w 

cennikach taryfy Orange SMART (cenniki dostępne są na stronie www.orange.pl), a także na numery: 501808080, 

501800800, 510800800, 501100100, 510100100, 510200200, 510500500, 502000525, 510600600, 501456456, 

501400400, 501400300, 501300300, 510300300, 502333333, 508111111, 501200123, 510440440  

8. Środki dostępne w ramach Prezentu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed jednostkami pochodzącymi z 

doładowania. Po tym okresie niewykorzystane środki nie będą dostępne.  

9. Wykorzystanie środków dostępnych w ramach Prezentu lub utrata ważności środków są jednoznaczne z zakończeniem 

i wyłączeniem Prezentu.  

10. Abonent nie ma możliwości rezygnacji z Prezentu przed upływem jego okresu ważności lub przed wykorzystaniem 

wszystkich środków przysługujących w ramach Prezentu.  

11. W każdej chwili Abonent ma możliwość sprawdzenia stopnia wykorzystania Prezentu oraz jego terminu ważności 

poprzez:  

a) Wysłanie SMSa o treści ILE pod numer 424 (opłata jak za SMS standardowy zgodnie z obowiązującym Abonenta 

cennikiem usług)  

b) Wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do Orange Online na stronie www.orange.pl/online  

Prezent na start Pakiet Danych Pakiet Minut i SMSów 

Wielkość  500 MB 50 minut / SMSów 

Ważność  31 dni 31 dni 

Aktywacja SMSem SMS o treści MB pod nr 424 SMS o treści MIN pod nr 424 

Aktywacja krótkim kodem Wpisz *110*56*2# [zadzwoń] Wpisz *110*56*1# [zadzwoń] 

Sprawdzenie ważności i zużycia Prezentu SMS o treści ILE pod numer 424 

http://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) 
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c) Kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta pod numerem *100 (opłata za połączenie zgodna z obowiązującym klienta 

cennikiem usług)  
 

ile to kosztuje?  
12. Promocja włączana jest bezpłatnie (z wyjątkiem kosztu aktywacji promocji SMSem) 

13. Po wykorzystaniu Prezentu, opłata za połączenia z Internetem lub rozmowy i SMSy jest zgodna z obowiązującym 

Abonenta cennikiem usług w taryfy Orange SMART na kartę. 
 

dodatkowe informacje  
14. Promocja obowiązuje do odwołania lub do wyczerpania zapasów. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia 

świadczenia Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyny, co nie będzie naruszać praw nabytych Klientów.  

15. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Orange Polska Spółka Akcyjna na stronie internetowej www.orange.pl, w 

salonach Orange, w salonach partner Orange oraz salonach sprzedaży tp.  

16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia Promocji stosuje się obowiązujące Abonenta: 

Regulamin oferty Orange SMART na kartę, Cennik produktów w ofercie Orange SMART na kartę, Cennik usług w 

ofercie Orange SMART na kartę oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę.  

17. „Sieć Orange” oznacza sieć o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest Orange Polska Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym 3.937.072.437,00 PLN i numerze NIP 526-02-50-995. Pojęcie 

„sieć Orange” nie obejmuje połączeń na numery przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi w oparciu o 

sieć, której operatorem jest Orange Polska Spółka Akcyjna (operatorzy wirtualni). 


