
 

Правила 
акції «10 Гб на старт» 

 дійсні з 1 квітня по 31 грудня 2021 року. 

${BEZARCH} ${BEZPODPISU} 

 

«10 Гб на старт» - це акція, доступна для Абонентів усіх переплачених тарифів в Orange (далі: «Абоненти»), яка надає можливість 

отримати бонус 10 Гб відповідно до підстав, описаних в цих правилах (далі: «Акція»). 

Оранізатором Акції є Orange Polska S.A. зі штаб-квартирою та адресою у Варшаві (02-326) на Al. Jerozolimskich 160, яка внесена 

до Реєстру підприємців, що ведеться Районним судом столичного міста Варшава, XII комерційний відділ Національного 

судового реєстру, під номером 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, з повністю покритим акціонерним 

капіталом, що складає 3 937 072 437 злотих. Контактні дані: Служба підтримки клієнта *100 або 510 100 100 (оплата відповідно 

до тарифу Абонента). 

Деталі Акції 

1. Акція доступна для Абонентів з 1 квітня по 31 грудня 2021 року. 

2. Учасником Акції може бути новий Абонент передплачених тарифів Orange, тобто Абонент, який придбав стартовий пакет, 

правильно зареєстрував персональні дані в мережі Orange та активував стартовий пакет у вказаному вище терміні дії 

акції. 

3. В рамках Акції новий Абонент має можливість отримати 10 Гб на 10 днів (далі: «Бонус»). 

4. Для того, щоб отримати Бонус, необхідно відправити СМС-повідомлення з текстом WITAJ на номер 80103 під час терміну 

дії акції. 

5. Ціна СМС-повідомлення складає 0 злотих 

6. Бонус є безкоштовним. 

7. На один номер мобільного телефону можна отримати тільки один Бонус і його повторна активація для того самого 

номера неможлива. 

8. Кошти Бонусу списуються в першу чергу перед використанням злотих на Акційному рахунку та на Основному рахунку 

Абонента. 

9. Після використання пакета даних, наданого в рамках Бонуса, оплата за пакетну передачу даних є згідною з діючим 

прайс-листом для Абонента. 

10. Невикористані кошти з Бонусу закінчуються разом з закінченням його терміну дії. 

11. Кошти з Бонусу можна буде використати виключно для пакетної передачі даних на території Польщі в Мобільній мережі 

Orange. 

12. Акція поєднується з іншими акціями та акційними послугами, доступними в пропозиції для Абонента, за винятком 

ситуацій, коли умови даної акції або послуги становлять інше. 

Перевірка доступних коштів 

13. В будь-який час Абонент має можливість перевірки доступних коштів, нарахованих йому в рамках Бонусу та терміну їх дії 

в застосунку Mój Orange. 

Інша інформація 

14. Ці правила доступні в штаб-квартирі Orange Polska S.A., на веб-сторінці www.orange.pl. 

15. У частині, нерегульованій цими Правилами Акції, застосовуються діючі Правила надання телекомунікаційних послуг для 

Абонентів передплачених тарифів, правила користування тарифами та прайс-лист, діючий для тарифу, яким 

користується Абонент. 

16. Мобільна мережа Orange - це мобільна телекомунікаційна мережа загального користування, що використовує, серед 

іншого, такі стандарти, як GSM 900/1800 або UMTS, яку обслуговує Orange Polska S.A. 

  



 

Правила 
акции «10 Гб на старт» 

 действительны в период с 1 апреля - 31 декабря 2021 года. 
 

 

«10 Гб на старт» - это акция для Абонентов, которые пользуются всеми видами предоплаченных тарифов в Orange (далее: 

«Абоненты»), которая позволяет получить бонус 10 Гб на условиях, описанных в настоящих правилах (далее: «Акция»). 

Организацией акции является Orange Polska S.A. со штаб-квартирой и адресом в Варшаве (02-326) на Al. Jerozolimskich 160, 

внесенная в Реестр предпринимателей, который ведется Районным судом столичного города Варшава, XII коммерческий отдел 

Национального судебного реестра, под номером 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; с полностью покрытым 

акционерным капиталом, составляющим 3 937 072 437 злотых. Контактные данные: Служба обслуживания клиента *100 или 

510 100 100 (оплата в соответствии с прайс-листом для тарифа Абонента). 

Детали Акции: 

17. Акция доступна для Абонентов в период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. 

18. Участником Акции может быть новый Абонент, пользующийся предоплаченными тарифами Orange, т.е. Абонент, который 

купил стартовый пакет, правильно зарегистрировал персональные данные в сети Orange и активировал стартовый пакет 

в течение указанного выше периода действия Акции. 

19. В рамках Акции новый Абонент имеет возможность получения 10 Гб на 10 дней (далее: «Бонус»). 

20. Чтобы получить Бонус, необходимо отправить СМС с текстом WITAJ на номер 80103 в период действия Акции. 

21. Цена СМС сообщения составляет 0 злотых 

22. Бонус является бесплатным. 

23. На один номер мобильного телефона можно получить только один Бонус, и его нельзя повторно активировать для того 

же самого номера. 

24. Средства с Бонуса списываются перед использованием злотых на Акционном счете и на Основном счете Абонента. 

25. После использования пакета данных, предоставленного в рамках Бонуса, оплата за пакетную передачу данных будет 

взиматься в соответствии с действующим прайс-листом услуг для Абонента. 

26. Неиспользованные средства из Бонуса пропадают по истечении его срока действия. 

27. Средства из Бонуса можно использовать исключительно для пакетной передачи данных на территории Польши в 

Мобильной сети Orange. 

28. Акция объединяется с другими акциями и акционными услугами, доступными в предложении для Абонента, если в 

условиях данной акции или услуги не указано иное. 

Проверка доступных средств 

29. Абонент в любое время имеет возможность проверки суммы доступных средств, начисленных в рамках Бонуса, а также 

срока их действия в приложении Mój Orange. 

Прочая информация 

30. Настоящий регламент доступен в штаб-квартире Orange Polska S.A., на Интернет-странице www.orange.pl. 

31. В части, не урегулированной настоящими Правилами Акции, применяются действующие Правила предоставления 

телекоммуникационных услуг для Абонентов предоплаченных тарифов, правила пользования тарифом и прайс-лист, 

действующий для тарифа, которым пользуется Абонент. 

32. Мобильная сеть Orange – это мобильная телекоммуникационная сеть общего пользования, использующая, среди прочих, 

такие стандарты, как GSM 900/1800 или UMTS, которые обслуживает Orange Polska S.A. 

 

 


