Деталі Акції
« Пакет 100 хвилин на дзвінки в Україну»
Діє від 23 березня 2020 року до скасування
Пакет 60 хвилин на дзвінки в Україну», названий в тексті «Акція», це Акція доступна для користувачів тарифних планів Orange
YES, Orange POP, Orange One, Orange Free na Kartę та Zawsze bez limity.
В рамках Акції абонент може придбати 100- хвилинний пакет, який використовуватиметься
стаціонарні телефони з Польщі в Україну за ціною 10 злотих.

для дзвінків на мобільні та

як підключити?
1.

2.

Акція доступна в наступному варіанті:

Ціна (брутто)

Кількість
хвилин

Термін
дії

10 злотих

100 хвилин

31 день

Акцію можна підключити:
a.

безкоштовним коротким кодом *101*49#

b.

надіславши з номеру, на якому має бути підключена Акція СМС повідомлення з текстом START на номер 310.

c.

через акаунт в мобільному додатку Mój Orange.

3. Акція буде активована на протязі 24 годин з моменту запиту на підключення послуги.
4. Абонент буде повідомлений SMS повідомленням про успішну активацію послуги або її збій. Період дії Акції обчислюється в
щоденних циклах з наступного календарного дня після дня успішної активації Акції.
5. Оплата за підключення Акції стягується з головного рахунку користувача.
6. Хвилини в Акції рахуються в секундах.
7. Після використання пакету хвилин вартість за здійснення дзвінків буде стягуватись відповідно до прайс-листа на з'єднання
за даним тарифом.
8. Хвилини, підключені за допомогою Акціїі, не поширюються на номери преміум-тарифів, спеціальні номери та преміальні
номери.

перевірка терміну дії послуги

9. Термін дії Акції та кількість доступних хвилин можна перевірити :
a.

безкоштовним коротким кодом *101*49*01#

b.

надіславши СМС повідомлення з текстом ILE на номер 310 ( ціна СМС повідомлення згідно з тарифом абонента)

c.

в ососбистому кабінеті в мобільному додатку Mój Orange (безкоштовно)

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

відключення послуги

10. Акцію можна відключити :
a.

надіславши СМС повідомлення з текстом STOP на номер 310 ( ціна СМС повідомлення згідно з тарифом
абонента)

b.

безкоштовним коротким кодом *101*49*00#

c.

через мобільний додаток Mój Orange (безкоштовно)

11. Акція буде відключена на протязі 24 годин з моменту надіслання запиту.
12. Невикористані хвилини будуть втрачені після відключення Акції.
13. Про успішне відключення послуги або збій відключення абонент буде повідомлений безкоштовним СМС поввідомленням.

додаткова інформація

14. Акція діє виключно та території Польщі.
15. Невикористані хвилини будуть втрачені з закінченням терміну дії Акції.
16. Акція поєднується з іншими послугами та акціями якими користується абонент, хиба що регламент акції, яку абонент має
підключено це забороняє.
17. У випадку зміни тарифного плану, в рамках якого ця послуга недоступна чи зміни повязані з користуванням контракту чи
тарифу MIX Акція буде відключена.
18. Акція може бути змінена або скасована в будь-який час, що не порушує прав, придбаних абонентами до внесення змін або
скасування послуги. У разі припинення Акції абонент, який підключив Акцію до її скасування, може користуватися Акцією
до останнього дня терміну її дії.
19. Ці правила використання Акції доступні на веб-сторінці www.orange.pl, в сервісних пунктах Orange
партнерів Orange.

та сервісних пунктах

20. До абонента не охоплені цими положеннями, поширюються такі вимоги: Загальні умови Orange YES, Orange ONE, Orange
POP, Orange Free na Kartę, Zawsze bez limitu (залежно від того, яким тарифним планом користується Абонент), Правила
надання послуг телекомунікацій для абонентів передплачених пропозицій, Прайс-лист послуг Orange Yes, Orange ONE,
Orange POP, Orange Free na Kartę, Zawsze bez limity та Прайс-лист роумінгових послуг для абонентів передплачених
пропозицій.
21. Послуги надає Orange Polska Spółka Akcyjna зі штаб-квартирою та адресою у Варшаві (02-326) при Al. Jerozolimskich 160,
внесена до Реєстру підприємців, що ведеться районним судом столиці міста Варшава, XII комерційний відділ реєстру
Національного суду, під номером 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995.
22. мобільна мережа загального користування, що використовує, серед іншого, такі стандарти, як GSM 900/1800 або UMTS,
якими керує Orange Polska Spółka Akcyjna зі своїм зареєстрованим офісом у Варшаві.

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

