Regulamin promocji „Przenieś numer na kartę”
obowiązuje od 29.05.2014r. do odwołania

„Przenieś Numer na kartę” (dalej „Promocja”) to promocja dostępna dla Abonentów przenoszących przydzielony
przez innego operatora numer do sieci Orange do jednej z następujących taryf: Orange One, Nowe Orange Go,
Orange POP, Orange Yes, Orange Smart, Orange Free na kartę (zwanych dalej „Abonentami”).
Mobilna Sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak
GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą i adresem w Warszawie
(02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną 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. Orange Polska S.A. zwana jest dalej „Operatorem”.
1. W ramach Promocji Abonent otrzymuje:
 przy dwunastu pierwszych jednorazowych doładowaniach konta kwota co najmniej 25 zł (ale
dokonanych w okresie nie dłuższym niż w ciągu dwunastu miesięcy od daty przeniesienia numeru),
dodatkowe środki o wartości 10 złotych („Bonus”)
 możliwość wykorzystania środków z doładowań przez okres roku, licząc od dnia aktywacji numeru w
mobilnej sieci Orange (ale nie krócej niż w standardowym okresie ważności określonego doładowania)
Przykład: Jeżeli w dniu 30 sierpnia 2011 r. Abonent aktywował się w sieci Orange w taryfie Orange
One, a w dniu 5 września doładował konto na kwotę 50 zł, to będzie mógł wykorzystać środki z tych
doładowań przez okres do dnia 29 sierpnia 2012 r. Jeżeli Abonent doładuje konto w dniu 20 sierpnia
2012 r. kwota 50 zł to będzie mógł wykorzystać środki z tego doładowania do dnia 9 października
2012 r.
2. Warunkiem otrzymania Bonusu jest przeniesienie przydzielonego przez innego operatora numeru do sieci
Orange na jedna z wyżej wymienionych taryf.
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jak włączyć?
3. Promocja jest aktywowana automatycznie każdemu Abonentowi, który dołączy do sieci Orange do wybranej
taryfy na kartę, w związku z przeniesieniem przydzielonego numeru przez innego operatora.
4. Bonus zostanie przyznany w ciągu 24 godzin od momentu doładowania konta przez Abonenta. Potwierdzenie
włączenia Bonusu zostanie wysłane SMS-em.
jak korzystać?
5. Środki dostępne w ramach Bonusu zasilają Konto Promocyjne i można wykorzystać je na transfer danych,
połączenia głosowe do Orange, SMS-y i MMS-y w sieci Orange oraz połączenia głosowe na numery
stacjonarne z wyłączeniem: numerów specjalnych określonych w obowiązującym Abonenta Cenniku oferty
Orange One lub Nowe Orange Go lub Orange POP oraz połączeń, SMS-ów i MMS-ów wykonywanych w
roamingu i do sieci zagranicznych.
6. Zasadę działania Konta Promocyjnego szczegółowo określa „Regulamin promocji Konto Promocyjne”.
7. Z Promocji wyłączone są doładowania zakupione za punkty z programu Payback, przyznawane w ramach
reklamacji, Przelew SMS oraz Doładowania Konta z Telefonu z Rachunkiem.
8. Terminy ważności środków:
 środki z doładowań Abonent może wykorzystać maksymalnie przez okres roku od dnia aktywacji
numeru w sieci Orange. W przypadku gdy okres wynikający z kwoty doładowania przekroczy
promocyjny okres roku, ważność środków wynika z kwoty doładowania.
 środki przyznawane w ramach Bonusu są zgodne z terminami ważności doładowań podstawowych –
nie są objęte rocznym okresem promocyjnym. Bonus jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed
jednostkami pochodzącymi z doładowań. Po tym okresie niewykorzystane środki nie będą dostępne.
ile to kosztuje?
9. Za przeniesienie numeru z sieci innego operatora do sieci Orange Abonent nie ponosi żadnych opłat.
10. Po wykorzystaniu środków dostępnych w ramach Bonusu oraz w przypadku połączeń, SMS-ów lub MMS-ów
nie objętych Bonusem opłata jest zgodna z obowiązującym Abonenta cennikiem usług. dodatkowe informacje
Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną 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
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11. Promocja łączy się z innymi usługami i promocjami dostępnymi w taryfie, z której Abonent korzysta chyba, ze
warunki tych usług lub promocji stanowią inaczej.
12. W przypadku gdy Abonent w czasie korzystania z Promocji zmieni taryfę na inna taryfę na kartę (Orange One,
Nowe Orange Go, Orange POP, Orange Free) lub ofertę Zetafon Bonus zostanie aktywny.
13. W przypadku gdy Abonent w czasie korzystania z Promocji zmieni taryfę na ofertę abonamentowa w Orange,
traci prawo do Bonusu.
14. Promocja obowiązuje do odwołania, a Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie
bez podawania przyczyny, co nie będzie naruszać praw osób, które skorzystały z Promocji przed jej
odwołaniem.
15. Z chwilą migracji do Zetafona bez miesięcznego zobowiązania możliwość wykorzystania środków z
doładowań przez okres roku przestaje obowiązywać a wykonane przez klienta doładowania są zgodne
ze standardowym okresem ich ważności.
16. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.orange.pl, w salonach Orange oraz w salonach
partner Orange.
17. Włączenie Promocji jest jednoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.
18. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia Promocji stosuje się obowiązujący
Abonenta Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę oraz obowiązujące
Abonenta Cenniki usług.
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