Правила акції «Дзвоніть дешево в Україну»
діє від 31 січня 2019 року та до моменту припинення

«Дзвоніть дешево в Україну» (далі «Акція») - це акція, доступна для Абонентів передплаченого зв'язку
Orange, Zetafon та Minutofon передплачених пакетів: Orange Yes, Orange One, Orange POP, Nowe
Orange Go, Orange Smart i Orange Free. У рамках Акції плата за хвилину міжнародних дзвінків в Україну
знижується на умовах, наведених нижче.
як скористатися Акцією?
1. Акція полягає на зниженні загальної вартості однієї хвилини міжнародних дзвінків в Україну,

вказаної у ціннику пропозиції передплаченого зв’язку Orange до 0,29 злотих з ПДВ (0,24 злотих нетто)
у період дії Акції.
2. Знижена оплата діє як для міжнародних дзвінків на стільникові, так і на стаціонарні мережі для

всіх номерів в Україні (за винятком дзвінків з платними тарифами, спеціальних номерів, міжнародних
конференц-дзвінків, переадресації та гарячих ліній).
3. Якщо Абонент не підключить Акцію, плата за міжнародні дзвінки в Україну залишаються у

відповідності з цінником, що діє для обраного ним тарифу.
як підключити Акцію та перевірити стан?
4. Акцію можна підключити:
•

відправивши SMS із текстом START на номер 80156 (SMS безкоштовне);

•

вписавши на клавіатурі телефону код *110*12# і підтвердивши кнопкою виклику;

•

через додаток «Мій Orange».

5. Разова вартість підключення Акції становить 1 злотий з ПДВ (0,81 злотих нетто). Оплата стягується з

коштів, присутніх на Головному рахунку.
6. Акцію не можна підключити за рахунок коштів, наданих у рамках послуги «Кредит» або

«Автоматичний кредит».
7. Акцію буде підключено максимум протягом 24 годин з моменту замовлення підключення Акції

Абонентом. Підтвердженням підключення Акції є зворотнє SMS-повідомлення.
8. Строк дії Акції визначається дійсністю Правил Акції «Дзвоніть дешево в Україну».
9. Строк дії Акції та розмір плати за дзвінки в Україну можна перевірити:
•

відправивши SMS із текстом INFO на номер 80156 (SMS безкоштовне);

•

вписавши на клавіатурі телефону код *110*12*1# і підтвердивши кнопкою виклику.

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 526-02-50995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych

додаткова інформація
10. Після закінчення строку дії Акції плата за міжнародні дзвінки в Україну повернеться до ціни

відповідно до тарифної ставки, якою користується Абонент, або інших акцій, що зменшують
міжнародні дзвінки до цієї країни, у тому числі акції «Дешевші дзвінки до Німеччини, України та
Білорусі».
11. Умови проведення акції діють до моменту скасування. Про зміни регламенту акції або її

припинення оператор повідомить на сайті www.orange.pl
12. Ці Правила доступні за адресою www.orange.pl.
13. В усьому іншому до Акції застосовуються загальні умови та цінник тарифу, яким користується

Абонент, а також Цінник та діючі Правила надання телекомунікаційних послуг у телекомунікаційній
мережі для Абонентів передплаченого зв’язку. Мережа стільникова мережа Orange – це стільникова
телекомунікаційна мережа загального користування, що використовує, у тому числі, такі стандарти, як
GSM 900/1800 або UMTS, регулюється Акціонерним товариством «Orange Polska», юридична адреса:
м. Варшава (02-326), ал. Єрозолімських, 160, внесена до Реєстру підприємців, що ведеться Районним
судом м. Варшава, XII Економічний відділ Національного судового реєстру, під номером: 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995.
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