Regulamin promocji doładowań „Bonus danych za
doładowanie online w Orange SMART na kartę”
obowiązuje od dnia 8 stycznia 2016 do odwołania.

„Bonus danych za doładowanie online w Orange SMART na kartę” („Promocja”) to promocja doładowań
umożliwiająca Abonentom taryfy Orange SMART na kartę, w Orange uzyskanie dodatkowych środków na
połączenia z internetem za doładowanie konta.
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 526-02-50995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych (dalej zwana „Orange”).
jak skorzystać?
1)

2)

3)

Uruchomienie Promocji nie wymaga aktywacji. Promocja włączona zostanie automatycznie wszystkim
Abonentom oferty Orange SMART na kartę (zarówno tym, którzy skorzystali z oferty przed datą startu Promocji,
jak i po tej dacie).
1) Warunkiem skorzystania z Promocji jest doładowanie konta Abonenta dowolną kwotą na jednym z portali:
www.bm.pl,
www.doladuj.interia.pl,
http://twojtelefon.onet.pl,
http://www.doladowania.wp.pl,
www.tutajdoladuj.pl, www.doladowania.pl, lub przy wykorzystaniu serwisów internetowych w ramach usług
bankowości elektronicznej jednego z banków: mBank, BPH Sez@m, Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski, Plus
Bank, BOŚ Bank, WBS, Credit Agricole Bank Polska S.A., BNP Paribas, Bank Millennium, Getin Bank,
Raiffeisen Bank, Eurobank, Deutsche Bank, Meritum Bank, Alior Bank, T-Mobile usługi bankowe, PKO Bank
Polski S.A., Bank Pocztowy S.A., BZWBK, Inteligo, BGŻ BNP Paribas, Orange Finanse, Banki Spółdzielcze
oferujące usługę zasileń konta lub z aplikacji mobilnych mPotwór i mPay.
Doładowania, o których mowa w pkt 1 powyżej należy dokonać nie wcześniej niż o godzinie 00:01 dnia
8 stycznia 2016 r..

jak korzystać?
4)

W ramach Promocji, do każdego doładowania wykonanego zgodnie z pkt 1 – 2 niniejszego regulaminu,
przyznane zostaną dodatkowe MB (Bonus) w ilości:
a) 250 MB za doładowanie nominałem 5 zł, ważne 5 dni
b) 500 MB za doładowanie nominałem 10 zł ważne 10 dni
c) 2,5 GB za doładowanie nominałem 30 zł ważne 30 dni
d) 2,5 GB za doładowanie nominałem 40 zł ważne 40 dni
e) 8 GB za doładowanie nominałem 50 zł ważne 50 dni
f) 15 GB za doładowanie nominałem 100 zł ważne 100 dni
g) 30 GB za doładowanie nominałem 200 zł ważne 200 dni

5)

Środki z Bonusu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed środkami pochodzącymi z doładowań. Po
okresie wskazanym w punkcie 4 niewykorzystane środki nie będą dostępne.
Bonus zostanie przyznany maksymalnie w ciągu 24 godzin od doładowania.
Jeżeli Abonent posiadając ważny i niewykorzystany Bonus doładuje ponownie konto to dotychczasowe środki
dostępne w ramach Bonusu zostaną powiększone o kolejny Bonus, a termin ważności dotychczasowego
Bonusu zostanie przedłużony o ilość dni przypisaną do wartości ostatniego doładowania, licząc od daty tego
doładowania.
Z Promocji wyłączone są doładowania przyznawane w ramach reklamacji.
W przypadku, gdy Abonent w czasie korzystania z Promocji zmieni ofertę na inną niż oferta Orange SMART na
kartę to traci prawo do Bonusu, a niewykorzystane MB danych są bezpowrotnie anulowane. Po ponownym
powrocie do oferty Orange SMART na kartę Abonent ma możliwość otrzymania Bonusu na zasadach
opisanych w niniejszym Regulaminie.
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6)
7)

8)
9)

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

jak sprawdzić?
10) W każdej chwili Abonent ma możliwość sprawdzenia ilości dostępnych środków oraz terminu ważności
poprzez:
a) wysłanie SMS’a o treści ILE pod numer 411 (opłata jak za SMS standardowy zgodnie z obowiązującym
Abonenta cennikiem usług);
b) wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do Orange Online na stronie www.orange.pl/online;
c) wybór odpowiedniej opcji w Orange Automatycznym Biurze Obsługi Klienta pod numerem *500 (opłata za
połączenie zgodna z obowiązującym Abonenta cennikiem);
d) kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta pod numerem*100 (opłata zgodna z cennikiem usług oferty.
ile to kosztuje?
11) Za włączenie Bonusu nie są pobierane opłaty.
12) Z Bonusu nie można korzystać w ramach usługi roamingu.
13) Bonus nie może być wykorzystywany na streaming danych w ramach strefy TV&Wideo na Orange World
(wap.orange.pl), ani na zakup kontentu.
14) Po wykorzystaniu środków dostępnych w ramach Bonusu oraz w przypadku połączeń z Internetem nie objętych
Bonusem opłata za transfer danych jest zgodna z obowiązującym Abonenta cennikiem usług w ofercie Orange
SMART na kartę.
dodatkowe informacje:
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15) Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie Abonenta, chyba że
warunki danej taryfy lub usługi stanowią inaczej.
16) Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.orange.pl, w siedzibie Orange Polska S.A., w
oraz Inteligo Financial Services S.A.
17) 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.
18) Mobilna Sieć Orange - ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie
standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange Polska S.A.
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