Regulamin
us ugi promocyjnej 2x wi cej internetu
po do adowaniu online
(obowi zuje od 14 maja 2020 do 31 sierpnia 2020)
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${BEZARCH} ${BEZPODPISU}
2x wi cej internetu po do adowaniu online (dalej: Promocja ) to promocja dost pna dla Abonent w taryfy Orange Free na kart
w ofercie Orange na kart oraz Abonent w korzystaj cych z oferty Zetafon w tej taryfie (dalej: Abonenci ), kt ra umo liwia uzyskanie
dodatkowych darmowych rodk w na po czenia z internetem za do adowanie konta przez stron www.doladowania.orange.pl
oraz przez aplikacj M j Orange w okresie od 14 maja 2020 od godziny 12:00 do 31 sierpnia 2020 do godziny 23:59 (dalej:
Do adowanie online ).
1. Promocja nie wymaga aktywacji.
2. W okresie obowi zywania Promocji do ka dego Do adowania online konta Abonenta w taryfie Orange Free na kart zostanie
automatycznie przyznany dodatkowy bonus ( Bonus ) w postaci darmowych gigabajt w (GB):
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3. Bonus sumowany jest z darmowymi gigabajtami przyznawanymi automatycznie i za darmo w ramach promocji Internet za darmo
w taryfie Orange Free na kart . Pozosta e zasady dzia ania us ugi Internet za darmo s opisane w regulaminie tej us ugi
dost pnym na orange.pl i w salonach Orange.
4. Za przyznanie Bonusu nie s pobierane op aty.
5.

rodki z Bonusu s wykorzystywane w pierwszej kolejno ci przed rodkami z us ug p atnych oraz przed rodkami (z ot wkami)
pochodz cymi z do adowa .

6. Je eli Abonent, posiadaj c wa ny i niewykorzystany Bonus, do aduje ponownie konto poprzez Do adowanie online,
to dotychczasowe zgromadzone rodki zostan powi kszone o kolejny Bonus. Termin wa no ci rodk w zostanie ustawiony
w najbardziej korzystny dla Abonenta spos b (przed u ony lub pozostawiony bez zmian w przypadku, gdy wa no wcze niej
przyznanego Bonusu by a d u sza od wa no ci kolejnego).
7. Bonus zostanie przyznany po ka dym Do adowaniu online w okresie obowi zywania Promocji.
8. W przypadku gdy Abonent w czasie korzystania z Promocji zmieni ofert na inn ni oferta Orange Free na kart , to traci prawo
do Bonusu, a niewykorzystane rodki z przyznanych Bonus w bezpowrotnie przepadaj . Po powrocie do oferty Orange Free na
kart Abonent ma mo liwo otrzymywania Bonusu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w okresie obowi zywania
Promocji, ale nie nabywa prawa do odzyskania utraconych wcze niej rodk w.
9. Z Bonusu nie mo na korzysta w ramach us ugi roamingu.
10. W przypadku po cze z internetem nieobj tych Bonusem op ata za transfer danych jest rozliczana w ramach aktywnych us ug
obni aj cych koszty transferu danych lub jest zgodna z obowi zuj cym Abonenta cennikiem us ug w ofercie Orange Free na kart .
11. Po wykorzystaniu rodk w dost pnych w ramach Bonusu w okresie jego wa no ci, je li Abonent nie posiada innych us ug
obni aj cych koszty transferu danych, zostanie automatycznie i bezp atnie w czona us uga ograniczaj ca pr dko ci transferu
danych (tzw. lejek).
12. Promocja obowi zuje od 14 maja 2020 od godziny 12:00 do 31 sierpnia 2020 do godziny 23:59. Abonenci, kt rzy skorzystali z
Promocji przed jej zako czeniem, mog wykorzysta Bonus zgodnie z niniejszym Regulaminem.
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13. Z Promocji nie mo e skorzysta Abonent, kt ry posiada w czon (aktywn ) us ug

Za darmo w Orange .

14. Promocja czy si z innymi promocjami i us ugami promocyjnymi dost pnymi w ofercie Abonenta, chyba e warunki danej
promocji lub us ugi stanowi inaczej.
15. Szacunkowa maksymalna pr dko

transmisji danych przedstawiona jest w poni szej tabeli:

Rodzaj technologii mobilnej
4G LTE (agregacja pasm)
3G (HSPA + DC)
2G (EDGE)

Szacunkowa maksymalna
dk
bie ania dan ch

Szacunkowa maksymalna
dk
ania dan ch

225 Mb/s

45 Mb/s

37 Mb/s

6 Mb/s

0,236 Mb/s

0,192 Mb/s

Informacje na temat technologii i technicznych aspekt w us ugi mo na uzyska w telefonicznym biurze obs ugi Klienta.
Orientacyjna mapa zasi gu technologii jest dost pna na stronie http://zasieg.orange.pl.
16. W ka dej chwili Abonent ma mo liwo

sprawdzenia ilo ci dost pnych rodk w oraz terminu wa no ci poprzez:

1) wys anie SMS-a o tre ci ILE pod numer 411. Op ata jak za standardowy SMS do Orange;
2) wyb r odpowiedniej opcji po zalogowaniu do M j Orange;
3) kontakt z Biurem Obs ugi Klienta pod numerem *100. Op ata za po czenie zgodna z obowi zuj cym Abonenta cennikiem.
17. Bonus nie mo e by wykorzystywany na streaming danych w ramach strefy TV & Wideo na Orange World (wap.orange.pl).
18. W pozosta ym zakresie stosuje si Regulamin wiadczenia us ug telekomunikacyjnych dla abonent w ofert na kart w Mobilnej
sieci Orange, regulaminy oraz cennik obowi zuj ce w ofercie, z kt rej Abonent korzysta.
19. Mobilna Sie Orange ‒ ruchoma publiczna sie telekomunikacyjna wykorzystuj ca mi dzy innymi takie standardy jak GSM
900/1800 lub UMTS, obs ugiwana przez Orange Polska S.A.
20. Us uga jest wiadczona przez firm Orange Polska Sp ka Akcyjna z siedzib i adresem w Warszawie (02-326) przy Al.
Jerozolimskich 160, wpisan do rejestru przedsi biorc w prowadzonego przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia
Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym
w ca o ci kapita em zak adowym wynosz cym 3 937 072 437 z otych.
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