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Regulamin promocji „Tańsze połączenia do Orange Biura Obsługi Klienta”  
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Postanowienia ogólne 

1. „Tańsze połączenie do Orange Biura Obsługi Klienta” („Promocja”), to promocja dostępna dla AbonentówOrange 

Polska S.A., korzystających z oferty Orange Free Net dostępnej w Mobilnej Sieci Orange.  

„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”. 

jak włączyć? 

2. Promocją objęci są automatycznie wszyscy Abonenci, którzy zawarli umowę o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych w ofercie, o której mowa w pkt 1. W ramach Promocji, każdy z Abonentów otrzymuje opisany w 

niniejszym regulaminie rabat. 

 

jak korzystać? 

3. Promocja polega na tym, że Operator na okres trwania promocji udziela Abonentowi rabatu na połączenia głosowe 

do Biura Obsługi Klienta, które przedstawia poniższa tabela: 

Usługa Cena PLN z VAT 

Połączenie z Orange Biurem Obsługi Klienta *100 lub 510 100 100 1,50 za połączenie 

 

4. Rabat w ramach promocji jest udzielany jedynie na połączenia głosowe realizowane do Orange Biura Obsługi 

Klienta pod numery, które zostały wymienione w punkcie 3 niniejszego regulaminu. 

 

dodatkowe informacje 

5. Korzystając z Promocji, można również korzystać z innych promocji oraz usług promocyjnych, chyba że warunki 

danej promocji lub usługi promocyjnej stanowią inaczej. 

6. Z momentem zakończenia Promocji Abonenci uiszczają opłatę za połączenia głosowe z numerami określonymi w 

punkcie 3 tego regulaminu, zgodnie z obowiązującym Abonenta cennikiem usług, w zależności od oferty, z jakiej 

Abonent korzysta. 

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl, w salonach Orange i w salonach partner Orange. 

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia obowiązującego 

Abonenta: Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennika usług. 

  

Regulamin promocji 
 

  „Tańsze połączenia do Orange Biura Obsługi Klienta” 

obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania.  

  


