
 

${E:Regulamin promocji „Polecam usługę –} 

${E:Rozmowy i SMS-y bez limitu + pakiet GB” } 
obowiązuje od 9 do 22 lipca 2019 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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„Polecam usługę – Rozmowy i SMS-y bez limitu + pakiet GB” to usługa promocyjna (zwana dalej „Promocją”) dostępna 

dla Abonentów taryf Orange YES, Orange POP, Orange ONE, Orange SMART na kartę, Nowe Orange GO, Orange Free 

na kartę oraz Abonentów oferty Zetafon zwanych dalej „Abonentami”. W ramach Promocji Abonent polecający 

skutecznie usługę Rozmowy i SMS-y bez limitu + pakiet GB w wersji jednorazowej na 31 dni („Zapraszający”) oraz 

Abonent, który skorzysta z polecenia i włączy tę usługę w sposób opisany w niniejszym regulaminie („Zapraszany”), 

mają możliwość otrzymania bonusu – pakietu 10 GB ważnego 30 dni. 

${BEZPODPISU}  ${BEZARCH}    
Szczegóły Promocji 

1. W okresie trwania promocji każdy klient, który włączy usługę Rozmowy i SMS-y bez limitu + pakiet GB w wersji 

jednorazowej lub cyklicznej na 31 dni otrzyma SMS-em kod promocyjny („Kod”). 

2. Kod może zostać wykorzystany w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania przez Abonenta.  

3. Warunkiem otrzymania Bonusu przez Abonentów Zapraszającego i Zapraszanego jest włączenie usługi Rozmowy i 
SMS-y bez limitu + pakiet GB za 25 zł w wersji jednorazowej na 31 dni przez Abonenta Zapraszanego poprzez 

wysłanie SMS-a pod numer 811 zawierającego poprawny Kod. 

4. Abonent Zapraszany może otrzymać Bonus maksymalnie 3 razy w okresie Promocji. W przypadku, gdy Abonent 

wyśle Kod po przekroczeniu tego limitu, Bonus nie zostanie przyznany, a Abonent otrzyma odpowiednią 

odpowiedź SMS-em. 

5. Abonent Zapraszający, który otrzymał Kod, nie może sam z niego skorzystać. Gdy Abonent Zapraszający wyśle 

Kod, który sam otrzymał, otrzyma informację SMS, że nie jest uprawniony do jego użycia. 

6. W przypadku, gdy Abonent wyśle Kod po zakończeniu czasu obowiązywania Promocji, Bonus nie zostanie 

przyznany, a Abonent otrzyma stosowną informację SMS-em.  

7. Jeden Kod może być wykorzystany maksymalnie 10 razy. W przypadku,  gdy Abonent Zapraszany wyśle w okresie 

obowiązywania Promocji Kod, który został już użyty 10 razy, otrzyma on informację o tym, że dany Kod już został 

wykorzystany.   

8. W przypadku wysłania pod numer 811 nieprawidłowego Kodu Abonent otrzyma odpowiednią informację SMS, a 

Kod nie zostanie przyjęty.  

9. W przypadku, gdy nieuprawniony do Promocji abonent sieci Orange wyśle Kod pod numer 811, Bonus nie zostanie 

przyznany, a abonent sieci Orange otrzyma informację SMS-em, że Promocja nie działa w ofercie abonamentowej 

oraz w ofertach operatorów sieci komórkowych innych niż Orange.  

 

 

bonusy za kody  
1. Za każdy poprawny i prawidłowo przesłany Kod przez Abonenta Zapraszanego skutkujący włączeniem usługi 

Rozmowy i SMS-y bez limitu + pakiet GB za 25 zł w wersji jednorazowej na 31 dni, Abonenci Zapraszany oraz 

Zapraszający uzyskują Bonus w postaci pakietu danych o wielkości 10GB ważnego przez 30 dni. W ramach 

Bonusu Abonenci mogą korzystać z mobilnego dostępu do Internetu i WAP na terenie Polski przy ustawieniach 

APN: internet oraz WAP (gdzie APN oznacza nazwę punktu dostępu do sieci). 

2. Promocja „Konto Ważne Rok” nie przedłuża ważności pakietu danych w ramach Bonusu. 

3. Pakiet Danych nie może być wykorzystywany na streaming danych w ramach strefy TV&Wideo na Orange World 

(wap.orange.pl). Bonus nie działa w roamingu. 

4. Prędkość przesyłania danych w ramach Bonusu zależy od technologii przesyłania danych HSDPA, 3G (UMTS), 

EDGE lub GPRS, z której Abonent w danym momencie korzysta. Warunkiem skorzystania z danej technologii jest 

przebywanie w danym momencie w zasięgu danej technologii oraz korzystanie z urządzenia obsługującego daną 

technologię. Prędkości przesyłania danych są zmienne i zależą w szczególności od obciążenia stacji nadawczej, 

siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości obsługiwanych przez terminale oraz 

warunków atmosferycznych.  

5. Taktowanie odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 50 kB każda, za wyjątkiem taryf Orange Free na 

kartę i Orange Smart na kartę, w ramach których taktowanie odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 

100 kB.  

6. Bonus dla Abonenta Zapraszanego zostanie przyznany w ciągu maksimum 24 godzin, a dla Abonenta 

Zapraszającego maksymalnie do końca kolejnego dnia roboczego od spełnienia warunku opisanego w pkt 1 

powyżej. 

7. Po otrzymaniu SMSa z informacją o przyznaniu Bonusu zalecane jest wyłączenie i ponowne włączenie telefonu.  

8. Skuteczna aktywacja kolejnego Bonusu przed upływem terminu ważności wcześniej aktywowanego Bonusu 

spowoduje zsumowanie środków z obu Bonusów i ustawienie daty ważności środków zgodnie z datą ważności 

Bonusu aktywowanego jako ostatni.  

9. Przyznanie Bonusu potwierdzone zostanie SMS-em.  
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10. Wartość wszystkich Bonusów jest taka sama.  

11. Niewykorzystane środki z Bonusu przepadają wraz z upływem okresu ważności Bonusu.  

12. Pakiet danych przyznany w ramach Bonusu będzie wykorzystany w pierwszej kolejności przed środkami 

pochodzącymi z doładowań.  

13. Jeżeli w trakcie transferu danych nastąpi wykorzystanie środków z Bonusu lub nastąpi wygaśnięcie Bonusu 

zgodnie z terminem jego ważności, dalsza część transferu danych może zostać rozliczona ze środków 

pochodzących z doładowań.  

 
stan i ważność Bonusu można sprawdzić: 

1. Zapraszający: 

a. wysyłając SMS-a o treści ILE DANYCH pod numer 901 (koszt SMS-a 20 gr),  

b. dzwoniąc pod numer *500 (opłata zgodna z cennikiem w taryfie Abonenta),  

c. logując się na www.orange.pl  

2. Zapraszany – Bonus powiększy pakiet GB przyznany w ramach usługi Rozmowy i SMS-y bez limitu + pakiet GB: 

a. wysyłając SMS-a o treści ILE pod numer 696 (koszt SMS-a zgodny z cennikiem obowiązującym 

Abonenta) 

b. wpisując na klawiaturze telefonu kodu *115*1# i zatwierdzenie przyciskiem połączenia (opcja 

bezpłatna)  

c. logując się na www.orange.pl  

 
ile to kosztuje: 

1. Bonus w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie.  

2. Wysłanie Kodu pod numer 811 skutkuje włączeniem usługi  Rozmowy i SMS-y bez limitu + pakiet GB w wersji 
jednorazowej na 31 dni za 25 zł.  

 
dodatkowe informacje:  

1. Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie Abonenta, chyba że warunki 

danej taryfy lub usługi stanowią inaczej.  

2. Promocja nie jest dostępna w roamingu.  

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.orange.pl. oraz na stronie www.smakdoladowuje.pl.  

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się Regulamin Promocji „Smak doładowuje”, 

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę oraz obowiązujące cenniki i 

regulaminy w taryfie obowiązującej Abonenta.  

5. 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. 

http://www.orange.pl/
http://www.orange.pl/

