
 

 

 

 

 

  
Regulamin 

  
 

 promocji „Polecony Nagrodzony” 

obowiązuje od 23.10.2018 r. do 31.12.2018  

Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem 

zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 526-02-50-995. 

1. Promocja Polecony Nagrodzony (dalej „Promocja”), której jesteśmy organizatorem  dostępna jest wyłącznie 

dla Klientów mobilnych ofert indywidualnych na abonament oferowanych pod marką Orange.  (dalej 

„Polecający”). 

2. W ramach Promocji Polecający ma możliwość polecenia usług mobilnych Orange. W tym celu pobiera z 

aplikacji mobilnej Mój Orange kupon rabatowy (zawierający unikalny Kod rabatowy) opiewający na kwotę do 

120 złotych na zakup urządzenia (dalej „Kupon rabatowy”) i przekazuje go znajomemu - dowolnej osobie, nie 

będącej Klientem mobilnej sieci Orange, informując tą osobę o zasadach Promocji (szczególnie o niniejszym 

regulaminie) (dalej „Polecony”).  

3. Szczegółowe warunki Promocji: 

a. Polecony zawiera umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Orange w ramach Planu 

Komórkowego przez stronę orange.pl w dniach 23.10 – 31.12.2018 wybierając Plan Komórkowy z 

urządzeniem 

b. W procesie zakupowym na stronie orange.pl Polecony wpisuje otrzymany od Polecającego Kod 

rabatowy 

c. Jeśli Polecony skorzysta z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy wówczas umowa 

zostaje uznana za niezawartą, w związku z czym nie zostają spełnione warunki Promocji. 

4. Jeśli Polecony zawrze umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Orange w ramach Planu 

Komórkowego  zgodnie z poniższymi wytycznymi, również Polecający otrzyma w prezencie od Orange rabat 

do 120 złotych na zakup urządzenia do wykorzystania na stronie www.orange.pl przy podpisaniu nowej 

umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Orange lub przy przedłużeniu umowy w ofercie Planu 

Komórkowego (dalej jako „Nagroda”). 

5. Nagroda dla Polecającego będzie dostępna po upływie 21 dni od momentu podpisania przez Poleconego ww. 

umowy w Orange. 

6. Polecający może pobrać z aplikacji mobilnej Mój Orange maksymalnie 3 Kupony rabatowe i otrzymać 

maksymalnie 3 Nagrody za skuteczne polecenie. 

7. Zasady działania Kuponu rabatowego/Nagrody: 

a. W ramach Promocji, po spełnieniu warunków Promocji i otrzymaniu Kuponu rabatowego 

przyznajemy rabat do 120 złotych na zakup urządzenia dostępnego w ramach Planu 

Komórkowego. Rabat naliczymy począwszy od 1 raty za urządzenie i będzie on pomniejszał każdą 

kolejną ratę o 5 zł miesięcznie. W przypadku, kiedy kwota raty za wybrane urządzenie będzie niższa 

niż rabat przyznany w ramach Kuponu rabatowego (tj. niższa niż 5 złotych), rabat będzie równy 

kwocie raty. W przypadku, kiedy po odjęciu rabatu (przyznanego w ramach Kuponu rabatowego 

http://www.orange.pl/


Strona 2 z 2 

 

 

lub Nagrody) kwota raty będzie równa 0 zł, wówczas pierwsza rata będzie wynosić 1,23 zł. 

Niewykorzystana kwota rabatu przepada.  

b. Aby otrzymać ww rabat (po otrzymaniu Kuponu rabatowego/Nagrody), powinni Państwo w czasie 

zawierania umowy lub aneksu na stronie www.orange.pl posiadać wyłączoną blokadę plików 

cookies na urządzeniu, za pomocą, którego łączą się Państwo ze stroną internetową 

www.orange.pl.  

c. Kupon rabatowy dla Poleconego ma ważność do 31.12.2018. Nagroda dla Polecającego ma 

ważność do 31 marca 2019. 

d. Do procedury składania i realizowania zamówień w sklepie internetowym Orange ma zastosowanie 

Regulamin zakupów w Sklepie internetowym Orange. 

e. Promocja nie łączy się z programem Payback, tj. nie mogą Państwo wykorzystać punktów Payback 

w ramach płatności za urządzenie w chwili zawierania ww umowy bądź aneksu w ramach Promocji. 

f. Szczegóły jak wykorzystać Kupon rabatowy/Nagrodę w sklepie internetowym na stronie: 

https://www.orange.pl/view/kody-rabatowe. 

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami w ofercie Plan Komórkowy, opartymi o funkcjonalność kodów 

zniżkowych organizowanymi przez Orange Polska S.A. w czasie obowiązywania niniejszej Promocji chyba, że 

regulamin tych promocji stanowi inaczej. 

7. Reklamacje związane z Promocją można składać do 31 stycznia 2019r na adres 

konkurs.polecony@orange.com. 

8. W pozostałym zakresie zastosowanie mają Regulamin świadczenia multimedialnych usług Orange, 

Regulamin oferty Plan Komórkowy, Cennik usług w ofercie Plan Komórkowy oraz regulaminy i cenniki 

dotyczące Państwa oferty. 
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