Regulamin promocji „Startery Orange YES z 1GB na start”
obowiązuje od 07.07.2015 r. do odwołania
uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

„Startery Orange YES z 1GB na start” (dalej: „Promocja”) to promocja dostępna przy zakupie promocyjnego
zestawu startowego Orange YES 5 zł oraz Orange YES 10 zł (dalej: „Starter”). Promocyjne zestawy starterów mają
na awersie informację: „1GB na start”. W ramach Promocji Abonent otrzymuje jednorazowy pakiet danych do
wykorzystania na połączenia z Internetem na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Bonus”).
jak włączyć?
Promocja jest włączana automatycznie po aktywacji startera - najpóźniej w ciągu 24 godzin od aktywacji startera
Abonent otrzymuje Bonus. O przyznaniu Bonusu Abonent jest informowany SMS-em.
jak korzystać?
1. Bonus to pakiet danych 1GB do wykorzystania na Internet (z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 poniżej) i jest ważny
przez 10 dni od momentu przyznania. Po tym okresie niewykorzystane środki nie będą dostępne.
2. Środki dostępne w ramach Bonusu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed jednostkami
pochodzącymi z doładowania. Po tym okresie niewykorzystane środki bonusowe nie będą dostępne.
3. W czasie korzystania z Promocji Abonent może dowolnie zmieniać taryfę na inną taryfę dostępną w ofercie
Orange na kartę nie tracąc przy tym Bonusu.
4. Wykorzystanie przez Abonenta środków dostępnych w ramach Bonusu lub upływ okresu ważności
Bonusu są jednoznaczne z wyłączeniem Bonusu.
5. Abonent nie ma możliwości rezygnacji z Bonusu przed upływem okresu ważności Bonusu lub przed
wykorzystaniem wszystkich środków dostępnych w ramach Bonusu.
jak sprawdzić?
6. W każdej chwili Abonent ma możliwość sprawdzenia ilości dostępnych MB na połączenia z Internetem
oraz terminu ich ważności poprzez wysłanie SMS-a o treści ILE DANYCH pod numer 901 (opłata 20 gr
brutto).
ile to kosztuje?
7. Promocja włączana jest bezpłatnie.
8. Z Bonusu nie można korzystać w ramach usługi roamingu.
9. Środki z Bonusu nie przysługują na ściąganie płatnego kontentu, na SMS-y specjalne oraz transmisję TV i
plików wideo z portalu Orange World.
10. Po wykorzystaniu środków dostępnych w ramach Bonusu oraz w przypadku połączeń z Internetem
nieobjętych Bonusem opłata za transfer danych jest zgodna z obowiązującym Abonenta cennikiem usług
w aktualnej taryfie.
dodatkowe informacje
11. Promocja obowiązuje do odwołania lub do wyczerpania zapasów Starterów. Operator zastrzega sobie
prawo do zakończenia świadczenia Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyny, co nie będzie
naruszać praw nabytych Klientów.
12. Włączenie usługi „Konto ważne rok” nie powoduje wydłużenia ważności Bonusu.
13. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Orange Polska S.A., na stronie internetowej www.orange.pl,
w salonach Orange oraz w salonach partner Orange.
14. Prędkość przesyłania danych w ramach Bonusu zależy od technologii przesyłania danych HSDPA, 3G
(UMTS),EDGE, albo GPRS, z której Abonent w danym momencie korzysta. 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.

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.

Szacunkowa maksymalna prędkość transmisji danych przedstawiona jest w poniższej tabeli:
Rodzaj technologii mobilnej

4G LTE (Agregacja Pasm)
3G ( HSPA+DC)
2G ( EDGE)
CDMA

Szacunkowa maksymalna
prędkość pobierania
danych
225 Mb/s
37 Mb/s
0,236 Mb/s
2,4 Mb/s

Szacunkowa maksymalna
prędkość
wysyłania danych
45 Mb/s
6 Mb/s
0,192 Mb/s
1,8 Mb/s

Informacje na temat technologii i technicznych aspektów usługi można uzyskać w telefonicznym biurze obsługi
Klienta. Orientacyjna mapa zasięgu technologii jest dostępna na stronie http://zasieg.orange.pl.
15. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące Abonenta: Ogólne
warunki taryfy Orange YES, cenniki usług w taryfie Orange YES oraz Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę.
16. „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.

Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o.” z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale
zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72)
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