
Regulamin oferty „Starter Orange Free 5 zł z 15 GB w Żabce”  
 

obowiązuje od 20.09.2019 r. do 31.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orange Polska Spółka Akcyjna zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681 Al. Jerozolimskie 160 
02-326 Warszawa NIP: 5260250995REGON: 012100784 Kapitał zakładowy: 3.937.072.437 zł 

  

„Starter Orange Free 5 zł z 15 GB w Żabce” to promocja umożliwiająca nowym Abonentom ofert na kartę (dalej: „Abonenci”), 

którzy zakupią starter Orange w taryfie Free na kartę o wartości 5 złotych (dalej: „Starter Promocyjny”) w sklepach sieci Żabka, 

uzyskanie bonusu 15 GB (dalej: „Bonus”) na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej „Promocja”). 

 

Organizatorem Promocji jest Orange Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy  

Al. Jerozolimskich 160, wpisana 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 (dalej zwana „Orange”). Dane kontaktowe: Biuro 

Obsługi Klienta *100 lub 510 100 100 (opłata zgodna z cennikiem w taryfie Abonenta). 

  

 

Zasady Promocji: 

 

1. Każdy zakup dedykowanego Startera Promocyjnego w okresie trwania Promocji uprawnia do otrzymania jednorazowego 

Bonusu w postaci 15 GB do wykorzystania na połączenia z internetem. 

2. Startery Promocyjne oznaczone są informacją o Bonusie 15 GB na opakowaniu. 

3. Bonus zostanie aktywowany na koncie Abonenta automatycznie w ciągu maksimum 24 godzin od momentu włączenia do 

sieci (i wcześniejszej rejestracji), a o wpłynięciu Bonusu Abonent zostanie poinformowany wiadomością zwrotną SMS. 

4. Przyznany w ramach Promocji Bonus Abonent może wykorzystać w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Bonusu. 

Niewykorzystane GB w ramach Bonusu tracą swoją ważność po 14 dobach od momentu aktywowania się Bonusu, o godz. 

23.59. 

5. Pakiet GB przyznany w ramach Bonusu zostanie wykorzystany w pierwszej kolejności przed wszystkimi pakietami, bonusami 

i środkami pochodzącymi z doładowań. 

6. Bonus jest ważny na terenie Polski. 

7. Stan i ważność przyznanego Bonusu można sprawdzić dzwoniąc pod numer *500 (opłata zgodna z cennikiem w taryfie 

Abonenta) lub wysyłając SMS-a o treści: ILE DANYCH pod numer 901 (opłata zgodna z cennikiem w taryfie Abonenta. 

8. Bonus w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie. 

 

 

Pozostałe postanowienia: 

 

9. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Orange Polska S.A., na stronie internetowej www.orange.pl oraz w sklepach 

Żabka w okresie trwania Promocji. 

10. W pozostałym zakresie stosuje się Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla abonentów ofert na kartę, 

regulaminy oraz cennik obowiązujące w ofercie, z której Abonent korzysta. 

11. Prędkość przesyłania danych w ramach pakietu GB zależy od technologii przesyłania danych LTE, HSDPA, 3G (UMTS), 

EDGE lub GPRS, z której Abonent w danym momencie korzysta. Warunkiem skorzystania z danej technologii jest 

przebywanie w danym momencie w zasięgu danej technologii i korzystanie z urządzenia obsługującego daną technologię 

oraz w przypadku technologii LTE posiadanie karty SIM wspierającej LTE. Prędkości przesyłania danych są zmienne i zależą 

w szczególności od obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości 

obsługiwanych przez terminale oraz warunków atmosferycznych. Szacunkowa maksymalna prędkość transmisji danych 

przedstawiona jest w poniższej tabeli:  

 

Rodzaj technologii mobilnej Szacunkowa maksymalna 

prędkość pobierania danych 

Szacunkowa maksymalna 

prędkość wysyłania danych 

4G LTE (Agregacja Pasm) 225 Mb/s 45 Mb/s 

3G (HSPA+DC) 37 Mb/s 6 Mb/s 

2G (EDGE) 0,236 Mb/s 0,192 Mb/s 

 

12. Informacje na temat technologii i technicznych aspektów usługi można uzyskać w telefonicznym biurze obsługi Klienta. 

Orientacyjna mapa zasięgu technologii jest dostępna na stronie http://zasieg.orange.pl. 

 


