promocja „POPGadane”
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku do odwołania

1. Promocyjne świadczenie usługi „POPGadane”, zwane dalej Promocją skierowane jest do Abonentów oferty Orange POP oraz Abonentów
oferty Zetafon z planem taryfowym Orange POP (zwani dalej abonentami)
2. W ramach Promocji Abonent ma możliwość wykonywania tańszych połączeń na numery abonenckie Orange oraz numery stacjonarne,
poprzez wielokrotne zamówienie pakietu 30 minut, zwanego dalej Pakietem od dnia 1 stycznia 2014 r. do odwołania.
3. Zamówienie Pakietu umożliwia Abonentowi wykonywanie połączeń głosowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Użytkownicy ofert w Orange na kartę innych niż Orange POP mają możliwość skorzystania z niniejszej Promocji, pod warunkiem zmiany
dotychczasowej oferty na ofertę Orange POP przed przystąpieniem do niniejszej Promocji w sposób określony w Regulaminie Migracji do oferty
Orange POP (np. wysyłając SMS-a o treści OPOP pod numer 1112). Po dokonaniu migracji do oferty Orange POP Abonent nie ma możliwości
powrotu do poprzednio posiadanej oferty. Nie dotyczy to ofert Orange One, Orange YES, Nowe Orange Go, Orange SMART oraz Orange Free
na kartę - zasady migracji powrotnej określają regulaminy promocji migracji do w/w ofert dostępne na www.orange.pl.
jak włączyć?
5. Użytkownik ma możliwość zamówienia Pakietu poprzez:
- Wysłanie SMS-a, z numeru abonenckiego, dla którego Pakiet ma być uruchomiony, pod numer 646 o treści: GADANE. Koszt SMS-a
aktywującego pakiet dla Abonentów oferty Orange POP wynosi 20 groszy. Aktywacja pakietu nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin. W
przypadku wysłania niewłaściwej komendy pod wskazany powyżej numer, Pakiet nie zostanie włączony, a opłata za Pakiet nie zostanie
pobrana.
- Orange on-line. Wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu na stronie www.orange.pl/online.
- Kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta pod numerem *100 (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem obowiązującym Abonenta)
6. Potwierdzeniem włączenia Usługi jest SMS zwrotny informujący o włączeniu Usługi, oraz okresie przez który Usługa będzie świadczona.
ile to kosztuje?
7. Opłata za uruchomienie Pakietu jest pobierana z góry przez Orange Polska S.A. z niewykorzystanych jednostek taryfowych Abonenta i wynosi
6 zł z VAT. W przypadku braku niewykorzystanych jednostek taryfowych Abonent nie ma możliwości zamówienia Pakietu.
8. W ramach Pakietu Abonent otrzymuje 30 minut do wykorzystania na połączenia głosowe do sieci Orange i do sieci stacjonarnych. Pakiet
należy wykorzystać w terminie 30 dni od momentu uruchomienia Pakietu, po tym okresie niewykorzystane minuty przepadają, z zastrzeżeniem
pkt 14.
jak korzystać?
9. Minuty z Pakietu można wykorzystać dzwoniąc pod numery w sieci Orange oraz pod numery stacjonarne z wyłączeniem numerów specjalnych
określonych w cenniku usług w ofercie Orange POP. Minuty z Pakietu wykorzystywane są na połączenia w sieci Orange i do sieci
stacjonarnych w pierwszej kolejności (przed niewykorzystanymi jednostkami taryfowymi).
10. Abonent ma możliwość sprawdzenia liczby pozostałych w Pakiecie minut poprzez wysłanie pod numer 646 SMS-a o treści: ILE (koszt
wysłania SMS-a to 0,20 zł z VAT).
11. Po wykorzystaniu minut z Pakietu opłata za każdą kolejną minutę połączenia głosowego w Orange i na numer stacjonarny jest zgodna z
obowiązującym cennikiem usług w ofercie Orange POP, nawet jeżeli połączenie zostało rozpoczęte w ramach minut dostępnych w ramach
Pakietu.
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jak wyłączyć?
12. Usługę można wyłączyć wysyłając SMS-a o treści NIE pod numer 646 (koszt wysłanego SMS-a wynosi 20 gr z VAT).
dodatkowe informacje
13. Usługi nie można łączyć z promocją Ty i 3. Abonent korzystający z promocji może skorzystać z Usługi dopiero po wyłączeniu tej promocji, na
zasadach określonych w jej regulaminie.
14. Pakiet minut zakupionych w ramach Usługi przepada bezpowrotnie po dokonaniu zmiany oferty.
15. W przypadku zamówienia więcej niż jednego Pakietu, liczba minut dostępnych w Pakietach sumuje się. Minuty mogą być wykorzystane w
okresie nie dłuższym niż wynikający z ostatnio zamawianego Pakietu.
16. Minuty z Pakietu zamówionego w ramach niniejszej Promocji nie są dostępne w roamingu. Opłata za wykonanie połączenia głosowego w
roamingu jest zgodna z obowiązującym cennikiem usług w ofercie Orange POP.
17. Abonent będący w roamingu nie ma możliwości zamówienia Pakietu wynikającego z niniejszej Promocji.
18.Operator
zastrzega
sobie
prawo
do odwołania
Promocji
bez
podania
przyczyny, po uprzednim
dwutygodniowym
powiadomieniu Abonenta SMS-em, co nie będzie naruszać praw osób, które włączyły Usługę przed jej odwołaniem.
19. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia oferty promocyjnej stosuje się Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z dnia 19
września 2005 r. oraz obowiązujące cenniki usług i regulaminy w ofertach dostępnych w Orange na kartę.
20. „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”.
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