Urodziny
Usługa promocyjna dla klientów z rachunkiem jest dostępna od 08 lutego 2012 do 29 czerwca
2016 roku.

aktywuj online

jak
włączyć

W dzień Twoich urodzin, imienin oraz rocznicę aktywacji startera możesz otrzymać od Orange
wyjątkowy prezent - pakiet nielimitowanych rozmów i SMS-ów do wszystkich sieci + 1 GB
Internetu, do wykorzystania w ciągu 24 godzin.

lub
sprawdź pozostałe opcje aktywacji poniżej

Dodatkowo, w zależności od okazji, dostaniesz od nas propozycję 50% rabatu na zakup jednego z
pakietów:
Z okazji Urodzin: Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz 2GB Internetu, na 31 dni.
Z okazji Imienin: Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich, na 31 dni.
Z okazji Rocznicy aktywacji startera: 5GB + nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci + 5 GB
Internetu, na 30 dni.

Każdy z pakietów będzie można aktywować w ciągu 30 dni od otrzymania SMS-a z ofertą.
Klienci Orange na kartę zarejestrowani w usłudze Urodziny nie tylko otrzymują prezenty, ale także
je rozdają. Szczegóły usługi Prezent dla Przyjaciela znajdują się tutaj
Usługę Urodziny możesz włączyć, jeżeli korzystasz z oferty co najmniej 31 dni i kiedykolwiek doładowałeś jednorazowo swoje konto na kwotę co najmniej 10 zł,
wysyłając SMS-a pod numer 506 (koszt: 20 gr), w którego treści wpisujesz swoje imię, datę urodzin oraz imienin (imię, dd.mm.rrrr, dd.mm) np.Kasia, 07.11.1989, 13.02
możesz też wysłać SMS-a o treści URODZINY, pod numer 506 (koszt: 20 gr), a w odpowiedzi otrzymasz instrukcję, jak prawidłowo zgłosić się do usługi
Po zatwierdzeniu przesłanych danych nie będzie możliwa ich modyfikacja. Upewnij się, że wpisujesz poprawne informacje.

prezenty w dzień święta
Po włączeniu usługi, w dzień urodzin, imienin, lub w rocznicę aktywacji startera, będziesz mógł bez ograniczeń rozmawiać i SMSować ze wszystkimi, dostaniesz również pakiet 1
GB internetu - prezenty będą ważne do końca następnego dnia. Stan pozostałych środków sprawdzisz, wysyłając SMS-a o treści ILE, pod numer 516 (koszt: 20 gr).
Dodatkowo, w zależności od okazji, dostaniesz od nas propozycję 50% rabatu na zakup jednego z pakietów:
z okazji urodzin: Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz 2GB Internetu, na 31 dni
z okazji imienin: Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich, na 31 dni
z okazji rocznicy aktywacji startera: nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci + 5 GB Internetu, na 30 dni

informacje dodatkowe
w usłudze możesz też podać tylko jedną z dat, jednak w przypadku zatwierdzenia takiego zgłoszenia, dodanie drugiej daty nie będzie możliwe;
podanie imienia jest wymagane. Imię może się składać tylko z ciągu liter;
cyfry w dacie należy oddzielać kropką, imię i daty należy rozdzielić przecinkiem ze spacją, bądź samym przecinkiem;
niewykorzystany w dzień święta pakiet Internetu, dostępny w ramach prezentu, przepada;
usługa Urodziny łączy się ze wszystkimi usługami i promocjami.

dokumenty
Regulamin usługi promocyjnej Urodziny - dla klientów na kartę

