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Regulamin Promocji  

Bezpłatny pakiet 10 GB na 3 miesiące 
w ofertach Smart Plan LTE, Smart Plan LTE Główny 

 obowiązuje od 22 do 28 lutego 2016 lub do wyczerpania zapasu kodów.  

 

1. Organizatorem Promocji „Bezpłatny pakiet 10 GB na 3 miesiące w ofertach Smart Plan LTE, 

Smart Plan LTE Główny” (dalej „Promocja”) 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. zwana 

dalej „Orange”.  

2. Promocja obowiązuje od 22 do 28 lutego 2016 lub do wyczerpania zapasu kodów.  

3. Promocja jest dostępna dla konsumentów w rozumieniu art. 23(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. Kodeks cywilny (dalej „Klienci”), którzy w chwili zawierania umowy o świadczenie 

usług telekomunikacyjnych (dalej „Umowa”) lub aneksu do umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych (dalej „Aneks”) w salonach Sprzedaży Orange lub partnera Orange 

wybiorą jeden z planów taryfowych wskazanych poniżej oraz otrzymają kod promocyjny 

(dalej „Kod”) 

4. Kod zostanie przekazany Klientowi po złożeniu zamówienia dotyczącego nowej Umowy lub 

Aneksu na  24 miesiące w jednym z planów taryfowych z telefonem lub bez telefonu: Smart 

Plan LTE lub Smart Plan LTE Główny. 

5. Kod uprawnia do otrzymania pakietu internetowego 10 GB ważnego przez 90 dni (dalej 

„Pakiet”). Pakiet jest przyznawany jednorazowo i jest wykorzystywany w pierwszej kolejności 

– przed pakietami dostępnymi w planie taryfowym, z którego Klient korzysta.  

6. Aby skorzystać z Promocji, należy wysłać sms z otrzymanym Kodem pod bezpłatny numer 

80408 z numeru telefonu, na którym ma być aktywny Pakiet. 

7. Klient, który zawarł Umowę w wyniku przeniesienia numeru do Orange, będzie mógł 

skorzystać z Pakietu dopiero po przeniesieniu numeru Orange,  co powinno nastąpić 

najpóźniej 28.02.2016. Sms, o którym mowa w punkcie 7 należy wysłać z numeru 

docelowego. Pakiet nie działa w czasie korzystania przez Abonenta z numeru tymczasowego. 

8. Wartość Pakietu nie zmienia wysokości ulgi udzielonej przez Orange Klientowi i nie wpływa 

na kwotę (równowartości ulgi obliczonej proporcjonalnie), która będzie musiała zostać 

zwrócona przez Klienta w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub przez Orange z 

winy Klienta przed upływem okresu, na który została zawarta. 
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9. Kod można wykorzystać tylko jeden raz. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na 

odległość, Kod nie może zostać wykorzystany ponownie. 

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Smart Plan LTE i Smart Plan 

LTE Główny, które są oparte o funkcjonalność kodów zniżkowych, prowadzonymi przez 

Orange w terminie od 22 do 28 lutego 2016. W zakresie nieregulowanym postanowieniami 

niniejszego Regulaminu zastosowanie mają postanowienia regulaminów promocji i cenniki 

usług w ofertach, w ramach których Abonent zawrze Umowę oraz Regulamin świadczenia 

usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z 

dnia 13 listopada 2015 r. Regulaminy dostępne są w siedzibie Orange Polska S.A oraz na 

stronie www.orange.pl. 
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http://www.orange.pl/

