${E:
${E:promocji

Regulamin}

dla Klientów posiadających Kartę Dużej Rodziny}

${BEZARCH} ${BEZPODPISU} obowiązuje od 8 lipca 2019 r. do odwołania

1. Promocja skierowana jest do tych z Państwa, którzy jako Konsumenci spełnią następujące warunki:
1) zawrą z nami przynajmniej jedną umowę lub aneks do umowy na 24 miesiące wybierając Plan Mobilny 45, Plan Mobilny 55 lub
Plan Mobilny 75,
2) na Koncie abonenckim, na którym będzie rozliczany Plan Mobilny posiadają co najmniej 3 dowolne usługi spośród następujących:
Orange Love, Plan Komórkowy z podstawowym abonamentem nie mniejszym niż 49,99 zł, Plan Mobilny 45, Plan Mobilny 55, Plan
Mobilny 75,
3) przedstawią nam ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny,
4) nie zalegają z opłatami na naszą rzecz,
5) nie korzystają z ofert wykluczających możliwość naliczenia tego rabatu.
2. Spełniając powyższe warunki otrzymają Państwo co miesiąc rabat 25 zł na:
1) jeden abonament za Plan Mobilny – przy posiadaniu na Koncie abonenckim trzech usług spośród wymienionych w tym
regulaminie,
2) dwa abonamenty za Plany Mobilne – przy posiadaniu na Koncie abonenckim co najmniej czterech usług wymienionych w tym
regulaminie.
3. Jeżeli korzystają Państwo z więcej niż dwóch Planów Mobilnych uprawnionych do rabatu, naliczymy go na abonamencie za Plan
Mobilny w ramach czwartej lub czwartej i piątej Umowy. Decyduje data zawarcia Umowy.
4. Nie udzielamy rabatu na abonament za Plan Mobilny 35.
5. Rabat zaczniemy naliczać od pierwszego okresu rozliczeniowego po spełnieniu warunków.
6. Jeżeli przestaną Państwo spełniać warunki opisane w tym dokumencie, rabat nie będzie udzielany. Wówczas będą Państwo
zobowiązani do ponoszenia opłat zgodnie z warunkami wybranej oferty.
7. Rozpoczynając naliczanie rabatu możemy zmienić okres rozliczeniowy dla usług świadczonych w ramach oferty Plan 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.
8. Możemy zakończyć udzielanie rabatu, zmienić jego wysokość lub zasady udzielania nie wcześniej niż po upływie okresu
lojalnościowego odrębnie dla każdej umowy. Oznacza to, że zaprzestaniemy naliczać rabat albo będziemy naliczać rabat w
mniejszej wysokości odrębnie dla każdego Planu Mobilnego 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, możemy zacząć stosować większe wartości w każdym momencie trwania umowy.
9. Promocja jest dostępna wyłącznie w Salonach.
Orange Polska Spółka Akcyjna 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 w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437
złotych, NIP 526-02-50-995
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