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regulamin promocji 
  

 
 

  „Automatyczny Kredyt” 

obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania. 
 

 

1. Promocja „Automatyczny Kredyt” (dalej: „Promocja”) to Promocja dostępna dla abonentów ofert na kartę w sieci 

mobilnej Orange oraz abonentów oferty Zetafon i Minutofon (dalej: „Abonenci”). W ramach Promocji Abonenci 

mogą korzystać z usługi „Kredyt” (dalej: „Usługa” lub „Kredyt”) bez konieczności wysyłania SMS-a aktywującego 

Usługę. Po aktywacji Promocji, Usługa będzie uruchamiana samoistnie, w momencie wyczerpania środków 

pochodzących z doładowań.  

Jak to działa? 

2. Po aktywacji Promocji, Kredyt będzie aktywowany automatycznie w każdym przypadku, w którym środki 

pochodzące z doładowań zostaną wyczerpane. W momencie aktywowania Kredytu, Abonentowi zostaną 

przyznane środki ważne przez 24 godziny od chwili przyznania. Zwrot przyznanych środków nastąpi również 

automatycznie w momencie dokonania kolejnego doładowania. Wartość przyznanych środków w ramach 

Promocji określona jest w „Regulaminie usługi promocyjnej Kredyt. Abonent może dokonać wyboru wysokości 

Kredytu, zgodnie z punktem 7 niniejszego regulaminu, jeśli spełnia warunki określone w „Regulaminie usługi 

promocyjnej Kredyt”. 

3. Zasady korzystania z Usługi określone są w „Regulaminie usługi promocyjnej Kredyt” dostępnym na 

www.orange.pl. 

4. W przypadku, w którym na podstawie postanowień „Regulaminu usługi promocyjnej Kredyt” Abonent jest 

uprawniony do korzystania z więcej niż jednej kwoty dostępnej w ramach Usługi, nominał Kredytu jest ustalany 

przez Abonenta w momencie aktywacji Promocji. 

Jak aktywować? 

5. Aktywacja Promocji odbywa się poprzez wysłanie darmowego SMS-a o treści AUTO pod numer 508. 

6. Aktywacja Promocji jest bezpłatna.  

7. Jeżeli Abonent może skorzystać z więcej niż jednej kwoty dostępnej w ramach Kredytu, w celu wyboru 

preferowanego nominału powinien wysłać SMS o treści AUTO X, gdzie X to preferowana przez Abonenta kwota 

Kredytu. 

8. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z punktem 7 niniejszego regulaminu, Promocja zostanie aktywowana 

w wariancie, w którym wykorzystywana jest najwyższa dostępna w momencie aktywacji Promocji wysokość 

Kredytu. 

Jak wyłączyć? 

9. Aby wyłączyć Promocję Abonent powinien wysłać bezpłatnego SMS-a o treści STOP pod numer 508.  

10. Wyłączenie usługi jest bezpłatne. 

Jak korzystać? 

11. Aby uzyskać informację o tym, czy Promocja jest aktywna na koncie Abonenta oraz jaka jest aktualnie wysokość 

Kredytu w ramach Usługi, Abonent powinien wysłać bezpłatnego SMS-a o treści INFO pod numer 508. 

12. Aby zmienić wykorzystywaną w Promocji wysokość Kredytu, Abonent powinien wysłać pod numer 508 

bezpłatnego SMS-a o treści AUTO X, gdzie X oznacza preferowaną przez Abonenta wysokość Kredytu dostępną 

w ramach Promocji. 

Dodatkowe informacje 

13. Skorzystanie z Promocji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

14. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Orange Polska S.A oraz na stronie www.orange.pl. 
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15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia „Regulaminu usługi 

promocyjnej Kredyt”, oraz „Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę”. 

16. Promocja może zostać w każdym momencie zmieniona lub odwołana, jednakże nie może to naruszać praw 

nabytych przez Abonentów przed dokonaniem zmiany lub odwołaniem Promocji. 

17. „Sieć Mobilna 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 0000010681, o kapitale zakładowym 3.937.072.437 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). 

 


