
Regulamin promocji doładowań „5 GB za doładowanie przez stronę  

www.doladowania.orange.pl i w aplikacji Mój Orange”  
obowiązuje od 11 lutego 2019 r. do odwołania  

ze zmianami od 4 czerwca 2020 r. 
ze zmianami od 29 marca 2021 r. 

 
 
 
 

„5 GB więcej za doładowanie przez stronę www.doladowania.orange.pl i w aplikacji Mój Orange” („Promocja”) to promocja 

doładowań umożliwiająca Abonentom wszystkich taryf na kartę w Orange uzyskanie dodatkowego transferu danych GB 

za doładowanie konta. 

 
jak skorzystać z Promocji: 

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest doładowanie Konta Głównego Abonenta dowolną kwotą poprzez portal 

www.doladowania.orange.pl lub za pomocą aplikacji Mój Orange („Doładowanie”). 
 

jak korzystać? 

2. W ramach Promocji, do każdego Doładowania, przyznane zostaną bezpłatnie dodatkowe jednostki taryfowe 

(„Bonus”), o wartości: 

▪ 5 GB za doładowanie nominałem 5 zł ważne 2 dni od momentu przyznania 

▪ 5 GB za doładowanie nominałem 10 zł ważne 5 dni od momentu przyznania 

▪ 5 GB za doładowanie nominałem 25 zł ważne 14 dni od momentu przyznania 

▪ 5 GB za doładowanie nominałem 30 zł ważne 14 dni od momentu przyznania 

▪ 5 GB za doładowanie nominałem 40 zł ważne 14 dni od momentu przyznania 

▪ 5 GB za doładowanie nominałem 50 zł ważne 14 dni od momentu przyznania 

▪ 5 GB za doładowanie nominałem 100 zł ważne 14 dni od momentu przyznania 

▪ 5 GB za doładowanie nominałem 200 zł lub wyższym ważne 14 dni od momentu przyznania. 

3. Bonus wpłynie na konto Abonenta w ciągu maksimum 24 godzin od momentu Doładowania, a o wpłynięciu 

Bonusu Abonent zostanie poinformowany wiadomością SMS. 

4. Dzień w którym Bonus zostaje przyznany nie jest wliczany do okresu ważności Bonusu. 

5. Bonusowe gigabajty przyznane w ramach Bonusu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed pakietami 

gigabajtów przyznanymi w ramach usług płatnych. 

6. Bonusowe gigabajty przyznane w ramach Bonusu sumują się z bonusowymi gigabajtami przyznanymi w ramach 

usługi „Internet za darmo” w taryfie Orange Free na kartę i mogą przyjąć ich ważność lub wydłużyć ważność sumy 

zgormadzonych środków w zależności od sytuacji na koncie Abonenta. 

 
jak sprawdzić: 

7. Stan i ważność konta głównego oraz taryfę można sprawdzić bezpłatnie: 

▪ dzwoniąc pod numer *500 , 

▪ logując się na www.orange.pl 

▪ poprzez krótki kod *124*# [zadzwoń] 

8. Ważność i stan Bonusu można sprawdzić: 

▪ W taryfie Orange Free na kartę wysyłając SMS o treści ILE pod numer 411 (koszt SMS w Orange) 

▪ W pozostałych taryfach wysyłając SMS o treści ILE DANYCH pod numer 901 (koszt SMS w Orange) 

 
dodatkowe informacje: 

9. Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie Abonenta, chyba że warunki 

danej taryfy lub usługi stanowią inaczej. 

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

11. W pozostałym zakresie stosuje się Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych  dla Abonentów ofert na  kartę 

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

12. Mobilna sieć Orange - sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Orange Polska S.A. 

13. 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”). 

 
 
 
 

 
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 
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