regulamin promocji
„1000 SMS na start” obowiązuje od
5 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

1.

„1000 SMS na start” (dalej: „Promocja”) to Promocja umożliwiająca klientom aktywującym dowolny
starter w ofertach Orange na Kartę i Zetafon (dalej: „Abonenci”) otrzymanie darmowego pakietu 1000
SMS do wszystkich sieci.

Jak skorzystać?
2.

Aby skorzystać z Promocji, Abonent powinien aktywować usługę wysyłając bezpłatnego SMS-a o
treści TYSIAC pod numer 80408

3.

Aktywacja Promocji zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 jest możliwa od dnia 5 listopada 2012r.
od godziny 10:00 do godziny 23:59 dnia 31 grudnia 2012 r.

4.

Do skorzystania z Promocji uprawnieni są Abonenci, którzy w czasie trwania Promocji aktywują
dowolny starter w ramach ofert na kartę lub jako nową aktywację w ramach oferty Zetafon.

5.

Po aktywacji Promocji zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 i 3 niniejszego regulaminu Abonent
otrzyma SMS z potwierdzeniem przyznania środków, tj. 1000 SMS-ów wymiennych na MMS-y do
wszystkich krajowych sieci komórkowych (dalej: „Bonus”).

6.

W ramach Promocji każdemu Abonentowi przysługuje wyłącznie jeden Bonus.

7.

Jeżeli Abonent wyśle pod numer 80408 inną komendę niż TYSIAC, otrzyma informację o błędzie.
Jeżeli błędna komenda zostanie wpisana 10 razy, kolejne próby nie będą możliwe.

8.

Środki w ramach Bonusu będą wykorzystane w pierwszej kolejności przed środkami pochodzącymi z
doładowań.

9.

Bonus można wykorzystać do 31 grudnia 2012r.

10.

W każdej chwili Abonent ma możliwość sprawdzenia liczby SMS-ów, które pozostały do
wykorzystania w ramach Bonusu:
wysyłając SMS-a o treści ILE SMS pod numer 901 (koszt SMS-a 20 gr)
dzwoniąc pod numer *500
logując się na www.orange.pl

Dodatkowe informacje
11.

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą „Polska Telefonia Komórkowa - Centertel” Spółka z
o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10a, zarejestrowana w
Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale
zakładowym w wysokości 2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72), zwana dalej „Orange”.

Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o.” z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72)

12.

Promocja nie jest dostępna w roamingu.

13.

Przez „Mobilną Sieć Orange” należy rozumieć sieć telekomunikacyjną GSM 900/1800, UMTS oraz
CDMA, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym
2.690.501.964,00 PLN, nr NIP 527-020-68-72. Pojęcie „Sieci Orange” nie obejmuje połączeń z
numerami sieci innych dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy korzystają z sieci Operatora
(tzw. operatorzy wirtualni);

14.

Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie Abonenta,
chyba, że warunki danej taryfy lub usługi stanowią inaczej.

15.

Promocja może być w każdym czasie zmieniona, przedłużona lub odwołana bez podania przyczyn,
co nie będzie naruszać praw nabytych przed dokonaniem zmiany.

16.

Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl oraz w siedzibie Orange.

17.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
obowiązującego Abonenta cennika oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w Sieci
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Orange, a także właściwe, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
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