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1.

„Prezenty przez cały rok” (dalej: „Promocja”) to promocja świąteczna umożliwiająca
Abonentom Mobilnej Sieci Orange korzystającym z ofert na kartę oraz oferty Zetafon i
Minutofon (dalej: „Abonenci”) uzyskanie dodatkowych prezentów przyznawanych za
zebranie określonej w promocji sumy doładowań w okresie obowiązywania promocji na
określonych poniżej warunkach („Prezent”).

jak korzystać?
2. Aby skorzystać z Promocji, Abonent powinien zarejestrować się wysyłając bezpłatnego
SMS-a o treści PREZENT pod numer 8066.
3. Numer, którego doładowania będą zliczane jest numerem, z którego został wysłany
SMS, o którym mowa w pkt. 2.
4. O prawidłowej rejestracji w Promocji Abonent zostanie poinformowany SMS-em w
ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia.
5. Prezent za doładowanie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu przyznawany
będzie po zebraniu określonej sumy doładowań (nazywanej dalej progiem doładowań)
w czasie trwania promocji tj, od 18 listopada 2015 do 8 stycznia 2016 oraz 1-ego dnia
miesiąca w kolejnych miesiącach. Szczegóły w pkt 11.
6. Prezent to bonus 30 minut do wszystkich sieci ważny 7 dni.
7. Osoba zarejestrowana w Promocji może maksymalnie dysponować 12 Prezentami
przyznawanymi w kolejnych miesiącach. Może je wziąć dla siebie lub przekazać
przyjacielowi – jest to wiążąca, jednorazowa decyzja dotycząca wszystkich Prezentów.
8. Przekroczenie kolejnych progów doładowań gwarantuje możliwość otrzymywania
Prezentów przez kolejne miesiące. Zależność pomiędzy wysokością sumy doładowań,
a ilością miesięcy, przez jakie jest się uprawnionym do otrzymywania Prezentów jest
przedstawiona w tabeli poniżej.
9. Aby Prezent został przyznany 1-ego dnia miesiąca w kolejnych miesiącach uprawniony
do niego Abonent musi mieć aktywne konto na połączenia wychodzące w dniu
przyznania Prezentu.
10. Przy obliczaniu sumy doładowań brane są pod uwagę wszystkie rodzaje i nominały
doładowań z wyjątkiem doładowań zrealizowanych w ramach usług: Kredyt,
Skarbonka, Kumulacja Okresu Ważności Środków.
11. Pierwszy prezent zostanie przyznany automatycznie w ciągu 24h podjęciu decyzji
dotyczącej przekazania prezentów. O przyznaniu Prezentu Abonent zostanie
powiadomiony SMS-em. Kolejne będą przyznawane 1-ego dnia miesiąca w kolejnych
miesiącach.
12. Po otrzymaniu SMS-a z informacją o przyznanym Prezencie Abonent może
zdecydować jak wykorzystać Prezenty.
13. Abonent może przyznać Prezenty sobie (wysyłając bezpłatnego SMS-a o treści JA pod
numer 8066) lub przekazać Prezent innemu Abonentowi oferty na kartę w Orange
(„Przyjaciel”) (wysyłając bezpłatnego SMS-a o treści numer telefonu komórkowego
Przyjaciela pod numer 8066). W przypadku próby przekazania prezentu na numer
Orange w ofercie mix, abonament lub na numer należący do innej sieci komórkowej
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Dany Abonent Orange na kartę może otrzymywać Prezenty od kilku osób. Wysokość
Prezentu jest wówczas zwielokrotniona, lecz ilość miesięcy, przez jaką otrzymuje się
Prezent jest niezależna dla każdej serii Prezentów przekazanych przez osobę
zarejestrowaną w Promocji.
21. Prezent w postaci minut do wszystkich sieci może być wykorzystany na połączenia
głosowe do wszystkich sieci komórkowych oraz stacjonarnych w Polsce, z
wyłączeniem połączeń na numery specjalne oraz wykonywanych w roamingu lub na
numery zagraniczne. Prezenty te są rozliczane sekundowo bez względu na plan
taryfowy, z którego korzysta Abonent.
22. Środki uzyskane w ramach Prezentu będą wykorzystywane w pierwszej kolejności
przed środkami z doładowań podstawowych zasilających konto główne za wyjątkiem
sytuacji określonych w pkt 22a.
22a. Z zastrzeżeniem okresów ważności Prezentów wskazanych w pkt 6
powyżej, w przypadku gdy Abonent korzysta z jednej lub kilku promocji/usług
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prezent nie zostanie wykorzystany i Abonent będzie mógł przekazać prezent innej
osobie.
Decyzja o przyznaniu sobie lub przekazaniu Prezentów Przyjacielowi jest wiążąca,
dotyczy wszystkich Prezentów przyznawanych w ramach Promocji i nie można jej
zmienić.
Decyzja o przyznaniu sobie lub przekazaniu Przyjacielowi Prezentu może być podjęta w
dowolnym momencie w okresie trwania Promocji.
Przekazanie Prezentu nastąpi w ciągu 24 godzin od wysłania poprawnego zlecenia.
Realizacja zlecenia zostanie potwierdzona za pomocą SMS-a. Przyjaciel otrzyma
informację o przekazanym Prezencie wraz z numerem MSISDN (numerem telefonu)
Abonenta, który go obdarował.
W przypadku przekazania Prezentu Przyjacielowi jest on podwajany przez Orange do
60 minut do wszystkich sieci ważne 7 dni. Aby otrzymać prezent Przyjaciel musi
potwierdzić chęć przyjęcia prezentu do końca następnego dnia odpowiadając na SMS.
Przyjaciel nie musi być zarejestrowany w promocji, aby otrzymać Prezent.
Prezent wraca do zarejestrowanego w Promocji Abonenta który ma możliwość przyjęcia
prezentu dla siebie w sytuacjach gdy: Przyjaciel wyraźnie odrzuci prezent wysyłając
sms o treści NIE pod numer 8066 lub nie potwierdzi chęci przyjęcia prezentu na czas
(do końca następnego dnia).
W ramach Promocji zarejestrowany w niej Abonent lub Przyjaciel otrzymuje Prezenty za
doładowania przez liczbę miesięcy zgodną z poniższą tabelą:
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promocyjnych (zwanych dalej „Usługami”): „ „Ty i 3”, „Lepsze Numery”, „20
groszy za minutę”, „Przyjaciele” to wówczas połączenia głosowe/SMS-y/MMS-y
wykonywane/wysyłane na wybrane w ramach tych Usług numery będą
rozliczane w pierwszej kolejności ze środków (złotówek) przyznanych na konto
promocyjne (za wyjątkiem Usługi „POPzona”), a następnie ze środków
pochodzących z doładowań zasilających konto główne Abonenta. Dopiero po
upływie terminu ważności Usług, ich wyłączeniu, przekroczeniu przez Abonenta
limitów określonych w regulaminach tych Usług lub wykorzystaniu przez
Abonenta wszystkich środków z których te Usługi są rozliczane, połączenia
głosowe/SMS-y/MMS-y na wybrane w ramach tych Usług numery będą
rozliczane ze środków pochodzących z przyznanych Prezentów.
W momencie wykorzystania Prezentu w trakcie rozmowy, połączenie nie zostanie
przerwane, o ile Abonent będzie posiadał środki na rozmowę/internet na koncie głównym
lub środki pochodzące z innych usług czy promocji pozwalające na kontynuowanie
połączenia. Dalsza część połączenia rozliczana będzie po stawkach obowiązujących
danego Abonenta.
23. Istnieje możliwość wyłączenia promocji. Abonent, który otrzymuje Prezenty musi to
zrobić osobiście poprzez kontakt z Orange Polska.
Ile to kosztuje:
24. Rejestracja w Promocji jest bezpłatna.
25. Prezent w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie.
dodatkowe informacje
26. Promocja obowiązuje od 18 listopada 2015 r. do 8 stycznia 2016 r
27. Promocja łączy się z innymi, promocjami i usługami promocyjnymi dostępnymi w
ofercie, z której Abonent korzysta, chyba, że warunki danej promocji lub usługi
promocyjnej stanowią inaczej.
28. Migracje między ofertami w ramach oferty Orange na kartę nie mają wpływu na
Promocję, w tym na przyznany Prezent.
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W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia oferty
promocyjnej stosuje się Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla
Abonentów ofert na kartę z dnia 01.01.2014 r. oraz obowiązujące cenniki usług i
regulaminy w ofertach dostępnych w Orange na kartę.

Operator rozwiązując Umowę ze skutkiem natychmiastowym zawiadamia o tym
Abonenta poprzez wysłanie SMS-a. Zawiadomienie Abonenta, który podał Operatorowi
swoje dane może mieć dodatkowo formę e-maila, jeżeli Abonent wyraził zgodę na jego
przetwarzanie w związku ze świadczoną usługą.
31. Niniejszy Regulamin jest dostępny w salonach Orange i salonach partner Orange oraz
na stronie www.orange.pl.
30.
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32.

„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 S.A. zwana jest w niniejszym regulaminie „Operatorem” lub „Orange”.

