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1. Jeśli korzystają Państwo z naszych usług jako Konsumenci, po spełnieniu warunków opisanych w tym dokumencie, przyznamy
Państwu rabat w wysokości 20 zł na opłatę abonamentową za Usługi mobilne oraz pakiet danych 3 GB.
2. Rabat przyznamy w dwóch przypadkach:
1) jeśli zawrą Państwo Umowę albo aneks wybierając Plan Mobilny (z wyjątkiem Planu Mobilnego 35, w ramach którego rabatu nie
udzielamy) lub Internet Mobilny Optymalny (dalej „Internet Mobilny”) oraz korzystają Państwo z co najmniej jednej z usług w
ramach oferty Orange Love lub
2) jeśli zawrą Państwo Umowę albo aneks wybierając Plan Mobilny z podstawową kwotą abonamentu nie mniejszą niż 55 zł i
jednocześnie korzystają Państwo z co najmniej jednego Planu Mobilnego z podstawową kwotą abonamentu nie mniejszą niż 55
zł lub z Planu Komórkowego z podstawową kwotą abonamentu nie mniejszą niż 49,99 zł.
3. W pierwszym przypadku rabatu udzielimy na każdej opłacie abonamentowej za Plan Mobilny lub Internet Mobilny rozliczanych na
tym samym Koncie abonenckim, na którym rozliczamy usługi Orange Love. Na tym samym Koncie abonenckim będzie dostępny
pakiet danych 3 GB.
4. W drugim przypadku rabatu udzielimy na opłatach abonamentowych za Plany Mobilne i Plany Komórkowe rozliczane na tym
samym Koncie abonenckim. Wyjątkiem będzie zawsze jeden Plan Mobilny lub Plan Komórkowy z numerem telefonu, z którego
korzystają Państwo najdłużej w naszej Sieci, także w ramach oferty na kartę. Na opłacie abonamentowej za ten Plan nie będziemy
udzielać rabatu. Na tym samym Koncie abonenckim będzie dostępny pakiet danych 3 GB.
5. Pakiet danych 3 GB przyznamy w każdym okresie rozliczeniowym i odrębnie za każdą zawartą umowę albo aneks na Plan Mobilny.
Oznacza to, że jeśli np. zawrą Państwo dwie umowy wybierając Plan Mobilny 55 i Plan Mobilny 75, a jednocześnie korzystają już
Państwo z Planu Mobilnego 55, to przyznamy Państwu 6 GB do wykorzystania w okresie rozliczeniowym.
6. Pakiet danych 3 GB oprócz usługi Plan Mobilny mogą Państwo wykorzystać także w ramach innych usług abonamentowych,
rozliczanych na tym samym Koncie abonenckim. Pakiet ten jest dostępny po zużyciu środków z pakietów danych udostępnionych
w ramach danej usługi oraz po wykorzystaniu środków z usług dodatkowych, zwiększających pakiet danych w ramach danej usługi.
7. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych pakietów danych mamy prawo do ograniczenia prędkości do wartości wskazanych w
dokumentach danej usługi.
8. Niewykorzystany pakiet danych 3 GB nie jest przenoszony na kolejne okresy rozliczeniowe.
9. Rabatu udzielimy, a pakiet danych 3 GB udostępnimy pod warunkiem, że:
1) nie korzystają Państwo z ofert wykluczających możliwość naliczenia tego rabatu,
2) nie zalegają Państwo z opłatami na naszą rzecz. Informujemy, że w przypadku braku terminowej płatności, mogą Państwo utracić
rabat w kolejnym okresie rozliczeniowym. Przyznamy go ponownie, jeśli kolejną płatność uiszczą Państwo w terminie.
10. Rabat zaczniemy naliczać, a pakiet danych 3 GB udostępnimy najpóźniej od drugiego okresu rozliczeniowego po spełnieniu
warunków.
11. Rozpoczynając naliczanie rabatu możemy zmienić okres rozliczeniowy dla usług świadczonych w ramach oferty Plan Mobilny lub
Internet Mobilny na okres właściwy dla usług świadczonych w ramach oferty Orange Love. Jeżeli otrzymują Państwo rachunki w
formie papierowej, wyślemy je w jednej kopercie, na adres właściwy dla usług świadczonych w ramach oferty Orange Love,
natomiast rachunki w wersji elektronicznej dostarczymy na zasadach określonych w umowie lub regulaminie usługi, której
dotyczą.
12. Jeżeli przestaną Państwo spełniać warunki opisane w tym dokumencie, przestaniemy udzielać rabatu i nie będzie dostępny pakiet
danych 3 GB. Wówczas będą Państwo zobowiązani do ponoszenia opłat zgodnie z warunkami wybranej oferty.
13. Ta oferta nie łączy się z Orange Combo, Orange Open Combo, Orange Family, Orange Open, Orange Open II, Orange Open Extra,
Orange Open Extra Światłowód, Orange Open Extra Światłowód II.
14. Możemy zakończyć udzielanie rabatu lub udostępnianie pakietu danych, zmienić ich wysokość lub zasady udzielania nie
wcześniej niż po upływie okresu lojalnościowego odrębnie dla każdej Umowy. Oznacza to, że zaprzestaniemy naliczać rabat lub
udostępniać pakiet danych 3 GB albo będziemy naliczać rabat w mniejszej wysokości lub udostępniać pakiet danych o mniejszej
wartości odrębnie dla poszczególnych Usług mobilnych dopiero wówczas, gdy dana Umowa przedłuży się na czas nieoznaczony
albo gdy zaczną Państwo korzystać z nowej promocji na skutek Państwa decyzji o zmianie takiej Umowy. Jeśli jednak zwiększymy
kwotę rabatu lub wartość pakietu danych, możemy zacząć stosować większe wartości także dla pozostałych Usług.
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