
 

 

 

 

 

  
Regulamin 

  
 

 promocji „Dla pracowników 

i współpracowników firm partnerskich Orange” 

obowiązuje od 13.05.2019 r. do odwołania  

 

 

Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem 

zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 526-02-50-995. 

1. Promocja dla pracowników i współpracowników firm partnerskich Orange (dalej „Promocja”), której jesteśmy 

organizatorem dostępna jest wyłącznie dla pracowników i współpracowników naszych firm partnerskich, 

którzy w czasie jej trwania, spełnią łącznie poniższe warunki: 

a) po odebraniu kodu rabatowego, złożą zamówienie dotyczące umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych (dalej „Umowa”) bądź aneksu do Umowy (dalej „Aneks”) na 24 miesiące w jednej z 

dostępnych ofert z telefonem, 

b) nie zalegają z opłatami na naszą rzecz. 

2. Kod rabatowy mogą Państwo odebrać na specjalnej stronie internetowej, której adres mogą Państwo uzyskać 

od pracodawcy. 

3. Kodu rabatowego nie mogą Państwo przekazać innej osobie. 

4. W ramach Promocji, przyznajemy rabat do 240 złotych na zakup urządzenia, z wykluczeniem zestawów, 

dostępnego w ramach wybranej oferty dotyczącej usług telekomunikacyjnych. Rabat naliczymy począwszy od 

1 raty za urządzenie i będzie on pomniejszał każdą kolejną ratę o 10 zł. W przypadku, kiedy po odjęciu rabatu 

kwota raty będzie równa 0 zł bądź niższa, wówczas pierwsza rata będzie wynosić 1,23 zł a każda kolejna 0 zł. 

Niewykorzystana kwota rabatu przepada. 

5. Aby otrzymać Rabat, powinni Państwo w czasie składania zamówienia na Umowę lub Aneks na stronie 

www.orange.pl posiadać wyłączoną blokadę plików cookies na urządzeniu, za pomocą, którego łączą się 

Państwo ze stroną internetową www.orange.pl. 

6. Promocja nie dotyczy ofert z planami dla klientów biznesowych. 

7. Do procedury składania i realizowania zamówień w sklepie internetowym Orange ma zastosowanie Regulamin 

zakupów w Sklepie internetowym Orange. 

8. Promocja obowiązuje do odwołania. 

9. Promocja nie łączy się z programem Payback, tj. nie mogą Państwo wykorzystać punktów Payback w ramach 

płatności za urządzenie w chwili zawierania Umowy bądź Aneksu w ramach Promocji. 

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami w ofercie Plan Mobilny, Internet Mobilny, Internet Domowy 4G 

opartymi o funkcjonalność kodów zniżkowych organizowanymi przez nas w czasie obowiązywania niniejszej 

promocji chyba, że regulamin tych promocji stanowi inaczej. 

 

 

 

http://www.orange.pl/
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Regulamin 

 

 promocji „Dodatkowe GB dla pracowników 

i współpracowników firm partnerskich Orange” 

obowiązuje  

od 1.07.2020 do 31.12.2020 

 

 
Postanowienia ogólne 

1. Promocja „Dodatkowe GB dla pracowników i współpracowników firm partnerskich Orange” (zwana dalej 

Promocją), skierowana jest do abonentów głosowych usług mobilnych Orange, którzy skorzystają z promocji 

„Dla pracowników i współpracowników firm partnerskich Orange”. 

2. Mogą Państwo skorzystać z Promocji, jeśli w okresie jej obowiązywania: 

a). podpiszą Państwo nową umowę lub przedłużą umowę w ramach promocji „Dla pracowników i 

współpracowników firm partnerskich Orange” na jedną z ofert w Planie Mobilnym (nie dotyczy pakietów). 

b). wyślą Państwo SMSa z komendą aktywującą zgodnie z pkt 7 niniejszego regulaminu 

3. Organizatorem Promocji 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 („Orange”).  

 

Warunki promocyjne  

4. W ramach Promocji umożliwiamy Państwu uzyskanie Dodatkowego pakietu danych 10 GB co 30 dni w trakcie 

umowy (zwany dalej „Dodatkowym pakietem danych”) do wykorzystania na terenie Polski z zastrzeżeniem pkt 

10 poniżej. 

5. Pakiet danych w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie. 

6. Pakiet mogą Państwo aktywować po podpisaniu umowy, o której mowa w punkcie 2. a). 

7. Warunkiem otrzymania pakietu danych jest wysłanie SMSa z komendą aktywującą na numer 80830 (opłata 

zgodna z Cennikiem usług obowiązującym w Państwa ofercie).  

8. Jednorazową komendę do aktywacji dodatkowego pakietu danych otrzymają Państwo wraz z Kodem 

rabatowym w ramach promocji „Dla pracowników i współpracowników firm partnerskich Orange”. 

9. Wielkość pakietu danych przyznawanego w ramach promocji to 10 GB na 30 dni, odnawiane automatycznie 

co 30 dni w czasie trwania podpisanej umowy wskazanej w punkcie 1 niniejszego regulaminu. 

10. Na jeden numer telefonu komórkowego można otrzymać tylko jeden Dodatkowy pakiet danych. 

11. W ramach Dodatkowego pakietu danych mogą Państwo korzystać z mobilnego dostępu do Internetu i WAP 

na terenie Polski przy ustawieniach APN: Internet oraz WAP (gdzie APN oznacza nazwę punktu dostępu do 

sieci). 

12. Prędkość przesyłania danych w ramach pakietu GB zależy od technologii przesyłania danych LTE, HSDPA, 

3G (UMTS), EDGE lub GPRS, z której Państwo w danym momencie korzystają. Warunkiem skorzystania z 

danej technologii jest przebywanie w danym momencie w zasięgu danej technologii oraz korzystanie z 

urządzenia obsługującego daną technologię. 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. 

13. Dodatkowy pakiet danych zostanie włączony w ciągu maksymalnie 24 godzin od przyjęcia przez nas zlecenia 

aktywacji. O włączeniu Dodatkowego pakietu danych powiadomimy Państwa SMS-em. 
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14. Niewykorzystane środki z Dodatkowego pakietu danych przepadają wraz z upływem 30 dni czyli jego okresu 

ważności, na który zostały przyznane. 

15. Jeżeli Państwa plan taryfowy przewiduje ograniczenie prędkości przesyłu danych, po wykorzystaniu środków 

przyznanych w ramach Promocji prędkość danych może zostać ograniczona zgodnie z regulaminem oferty z 

której Państwo korzystają. 

16. Stan i ważność Dodatkowego pakietu danych mogą Państwo sprawdzić, niezależnie od posiadanej oferty 

logując się na swoje konto na www.orange.pl i w aplikacji Mój Orange. 

17. W planach taryfowych dla Klientów Indywidualnych Dodatkowy pakiet danych wykorzystywany jest w 

pierwszej kolejności przed pakietami dostępnymi w planie taryfowym, z którego Państwo korzystacie w 

ramach umowy  oraz przed środkami aktywowanymi na podstawie innych promocji. 

 

Postanowienia końcowe  

18. Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w Państwa ofercie chyba, że 

warunki danej taryfy lub usługi stanowią inaczej. 

19. Promocja nie jest dostępna w roamingu. 

20. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.orange.pl. W zakresie nieuregulowanym niniejszym 

Regulaminem, stosuje się:, Regulamin świadczenia multimedialnych usług Orange lub Regulamin świadczenia 

usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament oraz obowiązujące w 

Państwa taryfie cenniki i regulaminy. 


