Regulamin oferty „Starter Orange YES 5 z bonusem
bonusem 100 pln na
rozmowy”
rozmowy”
obowiązuje od dn.28.04.2017r. do 28.01.2019r. lub do wyczerpania zapasów

Starter Orange YES 5 z bonusem 100 pln na rozmowy, to promocja umożliwiająca nowym Abonentom ofert na
kartę (dalej: „Abonenci”) uzyskanie Bonusu 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. Jerozolimskich160, 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).
Definicje:
Bonus – kwota 100 pln, którą Uczestnik Promocji może wykorzystać w terminie 30 dni od momentu jej przyznania.
Poczta Polska S.A .– jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i
paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej (Bank Pocztowy i
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) oraz usług logistycznych, z siedzibą w Warszawie (00-940)
przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000334972, REGON: 010684960, NIP: 525-00-07-313.
Starter Promocyjny – starter Orange YES 5 z bonusem 100 pln zakupiony w Urzędach Poczty Polskiej S.A. (dalej
„Placówki”)
Warunki Promocji:
1. Każdy zakup dedykowanego Startera z Bonusem w okresie trwania Promocji uprawnia do otrzymania
jednorazowego Bonusu tj. 100 złotych do wykorzystania na standardowe krajowe połączenia głosowe z
numerami komórkowymi i stacjonarnymi.
Zasady Promocji:
1. W ramach Promocji przyznany zostanie Bonus w postaci 100 złotych ważny 30 dni od momentu aktywacji
Bonusu.
2. Bonus można wykorzystać wyłącznie na standardowe krajowe połączenia głosowe z numerami komórkowymi i
stacjonarnymi.
3. Ważność Bonusu to 30 dni, niewykorzystane środki tracą swoją ważność po 30 dobach od momentu
włączenia Bonusu, o godz. 23.59.
4. Uczestnik Promocji włącza Bonus poprzez wysłanie darmowego sms-a na nr 80101 o treści POCZTA
5. Uczestnik Promocji ma czas na włączenie Bonusu do 28.01.2019r.
6. Uczestnik Promocji może sprawdzić saldo dostępnych środków, poprzez wysłanie bezpłatnego sms-a na nr
901 o treści ILE MINUT.
7. Bonus w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie.
8. Po wykorzystaniu kwoty dostępnej w ramach Bonusu opłata za połączenia jest zgodna z obowiązującym
Abonenta cennikiem usług Startera Orange YES .
9. Bonus w ramach Promocji przyznawany jest jednorazowo, a jego ponowna aktywacja nie jest możliwa.
Pozostałe postanowienia:
10. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Orange Polska S.A., na stronie internetowej www.orange.pl oraz
w Urzędach Pocztowych w okresie trwania Promocji.
11. W pozostałym zakresie stosuje się Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla abonentów ofert na
kartę, regulaminy oraz cennik obowiązujące w ofercie, z której Abonent korzysta.
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