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Regulamin 
usługi promocyjnej „Bonus za zgodę” 

obowiązuje od 9 kwietnia 2020 roku do odwołania 

ze zmianami od  4 czerwca 2020 roku 

ze zmianami od 25 sierpnia 2020 roku 

ze zmianami od 27 maja 2021 roku 

PREP/PDF01/0420 

${BEZARCH} ${BEZPODPISU} 
„Bonus za zgodę” (dalej: „Promocja”) to promocja dostępna dla Abonentów oferty Orange na kartę z wyłączeniem taryfy „Orange IoT 

na kartę” (dalej: „Abonenci”). 

 

1. W ramach Promocji Abonent za wyrażenie opisanej w niniejszym regulaminie zgody marketingowej może otrzymać bonus w 

postaci: 

• usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 3GB” za 0 zł na 7 dni (dalej: „Bonus”) – w przypadku 

Abonentów taryf innych niż „Zawsze bez limitu” 

• nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów oraz 3 GB za 0zł na 7 dni (dalej: „Bonus”) – w przypadku Abonentów taryfy 

„Zawsze bez limitu” 

2. Bonus jest ważny 7 dni od chwili przyznania, o czym Abonent zostanie powiadomiony SMS-em.  

3. Bonus otrzymają automatycznie Abonenci, którzy w trakcie trwania Promocji wyślą SMS o treści TAK pod bezpłatny numer 80290   

i spełnią warunki opisane w dalszej części Regulaminu. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z wyrażeniem zgody („Zgoda”) na 

przesyłanie do Abonenta informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej. 

4. Od 4 czerwca 2020 r.  warunkiem uprawnienia Abonenta do Bonusu jest posiadanie ważnego Konta Głównego oraz stażu numeru 

w Orange na kartę minimum 33 dni w momencie wysyłania SMS-a opisanego w pkt. 3. 

5. Jeżeli Abonent posiada w chwili skutecznego wyrażenia Zgody SMS-em staż w Orange na kartę mniejszy niż 33 dni, to Bonus nie 

zostanie przyznany. Abonent traci bezpowrotnie prawo do otrzymania Bonusu, nawet jeśli ponownie wyrazi Zgodę SMS-em w 

przyszłości. 

6. Jeżeli Abonent posiada w chwili skutecznego wyrażenia Zgody SMS-em włączoną dowolną wersję usługi „Rozmowy, SMS-y i 

MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” lub włączoną dowolną wersję usługi „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + 

pakiet GB”, to Bonus nie zostanie przyznany. Abonent traci bezpowrotnie prawo do otrzymania Bonusu, nawet jeśli ponownie 

wyrazi Zgodę SMS-em w przyszłości, gdy nie będzie miał włączonych w/w usług.  

7. Bonus zostanie przyznany w przeciągu 48 godzin. Abonent otrzyma od Orange potwierdzenie wyrażenia Zgody oraz 

powiadomienie o przyznaniu Bonusu SMS-em. 

8. Bonus zostanie wykorzystany przed środkami z Konta Głównego.  

9. Aby sprawdzić ważność Bonusu i ilość pozostałych środków na Internet wystarczy wysłać SMS o treści: 

• ILE na numer 630 (koszt SMS w Orange) – w przypadku Abonentów taryf innych niż „Zawsze bez limitu” 

• INFO na numer 80175 (bezpłatnie) – w przypadku Abonentów taryfy „Zawsze bez limitu” 

10. Zgodę SMS-em można wyrazić wielokrotnie, ale Bonus może zostać przyznany tylko raz po pierwszym skutecznym wyrażeniu 

Zgody SMS-em w historii numeru Abonenta. 

11. Wyrażenie Zgody w inny sposób niż SMS-em o treści TAK pod 80290 nie uprawnia Abonenta do otrzymania Bonusu. 

12. Zasady działania usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 3GB” są opisane w regulaminie usługi 

jednorazowej „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” z dnia 19 września 2019 z późniejszymi zmianami 

dostępnym na www.orange.pl 

13. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Operatora, na stronie internetowej www.orange.pl, w salonach Orange oraz w 

salonach partnerów Orange. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług 

telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę.  

14. Wyrażenie Zgody jest dobrowolne, ale niewyrażenie Zgody uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji. Uczestnicy Promocji mają 

prawo wglądu do wyrażonych Zgód oraz ich odwołania w każdym czasie, w dowolnym kanale kontaktu z Operatorem, w 

szczególności poprzez zalogowanie się do konta indywidualnego na www.orange.pl lub w aplikacji Mój Orange, poprzez 

telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta (koszt połączenia zgody z cennikiem Abonenta) oraz w każdym salonie Orange. 

Wycofanie zgód jest wolne od opłat. 

15. Usługa jest świadczona przez firmę Orange Polska Spółka Akcyjna 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; z pokrytym w 

całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.  


