Regulamin promocji „Bonus za zgodę”
obowiązuje od 20 listopada 2018 r., ze zmianami od 26 sierpnia 2019 r. do
odwołania

„Bonus za zgodę” (dalej: „Promocja”) to promocja dostępna dla abonentów oferty Orange na kartę w
następujących taryfach: Orange Yes, Orange One, Orange POP, Nowe Orange Go, Orange Smart na kartę,
Orange Free na kartę (dalej: „Abonenci”) oraz abonentów korzystających z oferty Zetafon.
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1. W ramach Promocji Abonent za wyrażenie opisanej w niniejszym regulaminie zgody marketingowej
może otrzymać bonus w postaci nielimitowanych rozmów do wszystkich sieci komórkowych i
stacjonarnych na terenie Polski (dalej: „Bonus”).
2. Bonus jest ważny 7 dni od chwili przyznania, o czym Abonent zostanie powiadomiony SMS-em.
3. Bonus otrzymają Abonenci, którzy w trakcie trwania Promocji wyślą SMS o treści TAK pod bezpłatny
numer 80290. Wysłanie SMS-a oznacza jednocześnie wyrażenie zgody marketingowej opisanej w
niniejszym regulaminie.
4. Warunkiem uprawnienia Abonenta do bonusu jest posiadanie ważnego Konta Głównego w
momencie wysyłania SMS-a opisanego w pkt. 3.
5. Bonus zostanie przyznany w przeciągu 48 godzin. Abonent otrzyma od Orange potwierdzenie
wyrażenia zgody marketingowej oraz powiadomienie o przyznaniu Bonusu SMS-em.
6. Wysłanie SMS-a o treści TAK pod bezpłatny numer 80290 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
(„Zgoda”) na przesyłanie do Abonenta informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej.
7. Bonus zostanie wykorzystany przed środkami z konta promocyjnego oraz środkami z Konta
Głównego.
8. Aby sprawdzić ważność Bonusu wystarczy wysłać SMS o treści: ILE MINUT na numer 901 (koszt
SMS-a 20 groszy).
9. Zgodę opisaną w pkt. 3 można wyrazić wielokrotnie, ale bonus zostanie przyznany tylko raz po
pierwszym skutecznym wyrażeniu zgody SMS-em.
10. Wyrażenie Zgody w inny sposób niż SMS-em opisanym w pkt. 3 nie uprawnia Abonenta do
otrzymania Bonusu.
11. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Operatora, na stronie internetowej www.orange.pl, w
salonach Orange oraz w salonach partnerów Orange. W zakresie nieuregulowanym niniejszym
regulaminem zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów
ofert na kartę.
12. Wyrażenie Zgody jest dobrowolne, ale niewyrażenie Zgody uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji.
Uczestnicy Promocji mają prawo wglądu do wyrażonych Zgód oraz ich odwołania w każdym czasie,
w dowolnym kanale kontaktu z Operatorem. Wycofanie zgód jest wolne od opłat.
13. 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 526-02-50995.
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