Regulamin promocji „Tańsze połączenia do Chin i
Wietnamu”
obowiązuje od 31 grudnia 2018 r. do 14 maja 2019 r.

„Tańsze połączenia do Chin i Wietnamu” („Promocja”) to promocja dostępna dla Abonentów ofert na kartę w ofertach: Orange
Yes, Orange One, Orange POP i Nowe Orange Go. W ramach Promocji obniżana jest opłata za minutę połączenia
międzynarodowego na zasadach opisanych poniżej.

jak włączyć?
1. Aby skorzystać z Promocji wystarczy skorzystać z usługi połączenia międzynarodowe do Chin lub Wietnamu z terenu Polski
w czasie trwania Promocji.

jak korzystać?
2. Promocja polega na obniżeniu całkowitej opłaty za minutę połączenia międzynarodowego do następujących krajów:
 Chiny – 0,55 zł z VAT (0,45 zł netto)
 Wietnam – 0,39 zł z VAT (0,32 zł netto)
w okresie obowiązywania Promocji.
3. Nowe stawki obowiązują zarówno na połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych jak i sieci komórkowych.
4. Pozostałe warunki działania usługi połączenia międzynarodowe pozostają bez zmian, a mianowicie są zgodne z cennikiem
usług danej oferty.

dodatkowe informacje
5. Korzystając z Promocji, można również korzystać z innych promocji oraz usług promocyjnych dostępnych w ofercie, z której
Abonent korzysta, chyba że regulaminy tych promocji bądź usług stanowią inaczej.
6. Po zakończeniu Promocji opłata za połączenia międzynarodowe do Chin i Wietnamu realizowane na terenie Polski jest
zgodna z aktualnym cennikiem obowiązującym Abonenta oraz innymi promocjami obniżającymi ceny połączeń
międzynarodowych aktywowanymi przez Abonenta.
7. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl, w salonach Orange i salonach partnerskich Orange.
8. W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się ogólne warunki taryfy i cennik usług w taryfie, z której korzysta Abonent oraz
aktualny Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów oferty na kartę.
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9. 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.

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

