Regulamin promocji „Nielimitowane SMS-y po
doładowaniu”
obowiązuje od dnia 29 marca 2013 do 6 maja 2013

Nielimitowane SMS-y po doładowaniu to promocja („Promocja”) dostępna dla Abonentów taryfy Orange One oraz Abonentów
oferty Zetafon, Minutofon lub Gotowy do Rozmowy z taryfą Orange One (zwanych dalej „Abonentami”). W ramach Promocji po
doładowaniu konta kwotą co najmniej 5 zł Abonent otrzymuje Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci komórkowych w Polsce
(„Bonus”) na zasadach określonych poniżej.
jak włączyć?
1. Promocję można włączyć poprzez wysłanie SMS-a z numeru abonenckiego, dla którego Promocja ma zostać włączona o
treści PROMOCJA pod numer 203 (opcja bezpłatna).
2. Włączenie Promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia włączenia Promocji przez Abonenta.
Potwierdzeniem włączenia Promocji jest SMS zwrotny.
jak korzystać?
3. W ramach obowiązywania Promocji po doładowaniu konta kwotą, co najmniej 5 zł Abonent otrzymuje Bonus w postaci
Nielimitowanych SMS-ów do wszystkich sieci komórkowych w Polsce.
4. Do otrzymania Bonusu nie uprawniają: doładowania reklamacyjne, doładowania za punkty Payback, doładowania
wykonane za pośrednictwem usługi Skarbonka.
5. Ważność Bonusu uzależniona jest od kwoty doładowania konta, (co przedstawia poniższa tabela 1). Przyznanie Bonusu
nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu doładowania konta, o czym Abonent zostanie poinformowany SMS-em.
Dzień przyznania Bonusu jest pierwszym dniem obowiązywania ważności Bonusu. Bonus jest wyłączany ostatniego dnia
ważności Bonusu o godzinie 23:59:59.
tabela 1

Doładowanie
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5-9,99
10-24,99
25-39,99
40-49,99
50-99,99
100-199,99
200+

Ważność Promocji
Nielimitowane SMS-y
do wszystkich sieci
1 dzień
3 dni
10 dni
20 dni
25 dni
50 dni
100 dni

6. W przypadku kolejnego doładowania dokonanego w czasie ważności Bonusu okresy ważności Bonusów nie sumują się,
a decydujący jest zawsze najdłuższy okres ważności przyznanego Bonusu.
7. Przystąpienie do Promocji i doładowanie Konta Głównego uprawniające do otrzymania Bonusu jest możliwe w okresie od
29 marca 2013 do 6 maja 2013. Po tym okresie nie ma możliwości przystąpienia do Promocji. Doładowania dokonane po
dniu 6 maja 2013 nie powodują przyznania, ani nie przedłużają Bonusu.
8. SMS-y dostępne w ramach Bonusu wykorzystywane są w pierwszej kolejności przed środkami pochodzącymi z
doładowań oraz innych usług i promocji.
9. SMS-y dostępne w ramach Bonusu można wykorzystać na SMS-y do wszystkich sieci komórkowych w Polsce, z
wyłączeniem numerów międzynarodowych, SMS-ów wysyłanych w roamingu oraz numerów skróconych i specjalnych
określonych w cennikach taryfy Orange One (cennik dostępny jest na stronie www.orange.pl), a także z wyłączeniem
następujących numerów: 501808080, 501800800, 510800800, 501100100, 510100100, 510200200, 510500500,
502000525, 510600600, 501456456, 501400400, 501400300, 501300300, 510300300, 502333333, 508111111,
501200123, 510440440.
10. W każdej chwili Abonent ma możliwość sprawdzenia faktu korzystania z Bonusu oraz terminu jego ważności poprzez
wysłanie SMS-a o treści ILE pod numer 203 (opcja bezpłatna).
11. W przypadku dokonania przez Abonenta zmiany taryfy Orange One na inną Promocja jest wyłączana, Abonent traci
możliwość korzystania z Bonusu.
12. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z wyłączeniem promocji „Konto ważne rok”. Promocja „Konto ważne rok”
będzie automatycznie wyłączona, a ważność Konta Głównego ustawiana będzie na okres 31 dni licząc od przystąpienia do
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)

Promocji. Włączenie Promocji skutkuje brakiem możliwości ponownego przystąpienia do promocji „Konto ważne rok”, nawet
po upływie obowiązywania lub po wyłączeniu Promocji.
ile to kosztuje?
13. Za włączenie Promocji nie jest pobierana żadna opłata aktywacyjna.
14. Po upływie terminu ważności Promocji lub po wyłączeniu Promocji opłata za SMS-y jest zgodna z obowiązującym
Abonenta Cennikiem usług w taryfie Orange One.
jak wyłączyć?
15. Promocja wyłączana jest automatycznie po upływie czasu obowiązywania Promocji.
16. Promocję można wyłączyć poprzez wysłanie SMS-a o treści NIE pod numer 203 (opcja bezpłatna).
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dodatkowe informacje
17. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się:
a. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego, to jest w szczególności ruchu nie służącego wymianie
informacji, ruchu którego wyłącznym celem jest uzyskiwanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeń
telekomunikacyjnych zarówno w sieci Orange jak i pomiędzy siecią Orange, a innymi sieciami telekomunikacyjnymi;
b. nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych
lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne)
lub do generowania ruchu maszynowego (ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do Abonenta”);
c. nie używać Karty SIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści, w szczególności informacji
przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Abonenta, a także
służących do osiągnięcia efektu handlowego.
18. PTK Centertel zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Abonentem w przypadkach opisanych powyżej w pkt 17 oraz
gdy do PTK Centertel wpłyną skargi innych abonentów w związku z otrzymywaniem SMS-ów SPAM-ów z numeru Abonenta.
19. PTK Centertel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego ograniczenia świadczenia usług w przypadku stwierdzenia
któregokolwiek z zachowań opisanych w pkt 17 i 18.
20. Promocja łączy się z innymi usługami i promocjami dostępnymi w taryfie Orange One za wyjątkiem promocji opisanej w
pkt 12, chyba że warunki tych usług lub promocji stanowią inaczej.
21. Włączenie Promocji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
22. Promocja nie jest dostępna w roamingu.
23. Promocja obowiązuje od dnia 29 marca 2013 do 6 maja 2013. Operator zastrzega sobie jednak prawo do zakończenia
świadczenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie naruszać praw nabytych Abonentów przed
zakończeniem Promocji.
24. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie PTK Centertel sp. z o.o., na stronie internetowej www.orange.pl,
w salonach Orange oraz w salonach partner Orange.
25. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia Usługi stosuje się obowiązujące Abonenta:
Ogólne warunki taryfy Orange One, cennik usług w taryfie Orange One oraz Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę.
26. „Mobilna Sieć Orange” oznacza sieć o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest Polska Telefonia KomórkowaCentertel spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10 a, 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 i numerze NIP 527-020-68-72.
Pojęcie „sieć Orange” nie obejmuje połączeń na numery przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi w
oparciu o sieć, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o. (operatorzy wirtualni).
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