Regulamin promocji „Oficjalny Starter UEFA EURO 2012”
obowiązuje od 15 marca 2012r. do wyczerpania zapasów

Oficjalny Starter UEFA EURO 2012 („Starter”) to zestaw startowy dostępny w taryfie Orange One. W ramach promocji Abonent
otrzymuje jednorazowo 50 zł na start oraz, w momencie aktywacji startera, dodatkowe środki („Bonus”) na zasadach określonych
poniżej.
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1. Ze Starterem Abonent otrzymuje 50 zł na start, do wykorzystania na połączenia do wszystkich sieci, ważne 30 dni od dnia
aktywacji startera. Abonent ma 12 miesięcy na obieranie połączeń przychodzących.
2. Ze starterem Abonent otrzymuje również jednorazowy Bonus, który może wykorzystać na połączenia, SMS-y i MMS-y do
Orange oraz transfer danych.
3. Bonus jest aktywny w momencie aktywacji startera.
4. Bonus jest bezpłatny i nie wymaga aktywacji.
5. Bonus ważny jest przez 30 dni.
6. W ramach Bonusu, klient otrzymuje środki, które może wykorzystać na: nielimitowane połączenia do Orange lub 170 000
SMS-ów do Orange lub 130 000 MMS-ów do Orange lub 5 GB (w przypadku, gdy środki z Bonusa będą wykorzystywane na
jedną z opcji – minut lub SMS-ów lub MMS-ów lub GB. W przypadku wykorzystywania środków zarówno na minuty, SMS-y,
MMMS-y i transfer danych schodzenie środków działa na zasadzie wymienności: np. : 10 minut = 19 SMS-ów = 14 MMS-ów =
580 kB)
7. Środki dostępne w ramach Bonusu Abonent może wykorzystać zgodnie z cennikiem usług taryfy Orange One na:
połączenia, SMS-y i MMS-y w Orange, połączenia na numery stacjonarne krajowych operatorów telefonii stacjonarnej oraz na
transfer danych (Internet) z następującymi wyjątkami:
a. Środki nie przysługują na SMS-y na numery stacjonarne oraz na SMS-y specjalne.
b. Środki w zakresie transferu danych nie przysługują na ściąganie płatnego kontentu, na SMS-y specjalne oraz transmisje
TV i plików wideo z portalu Orange World, której opłata jest wyższa niż standardowa określona w regulaminie usługi
„Pakiet TV”.
c. Środki nie przysługują na połączenia realizowane w roamingu oraz na połączenia międzynarodowe.
d. Środki nie mogą być wykorzystane na połączenia międzynarodowe oraz numery skrócone i specjalne określone w
cennikach taryfy Orange One (cenniki dostępne są na stronie www.orange.pl), a także na numery: 501808080,
501800800, 510800800, 501100100, 510100100, 510200200, 510500500, 502000525, 510600600, 501456456,
501400400, 501400300, 501300300, 510300300, 502333333, 508111111, 501200123, 510440440
8. W przypadku dokonania przez Abonenta zmiany taryfy Orange One na inną Bonus dostępny w ramach Promocji
bezpowrotnie przepada
9. Po wykorzystaniu środków z Bonusu oraz w przypadku połączeń lub SMS-ów nie objętych Bonusem opłata jest zgodna z
obowiązującym Abonenta cennikiem usług w taryfy Orange One.
dodatkowe informacje
10. W ramach Promocji można wykonywać połączenia głosowe z numerami sieci Orange pod warunkiem, że pod tymi numerami
połączenie będzie bezpośrednio odbierał odbiorca komunikatu (osoba, z którą Abonent korzystający z Promocji prowadzi
rozmowę za pomocą połączenia głosowego). Niedozwolone jest natomiast wykonywanie przez Abonenta połączeń z wybranym
numerem w przypadku, gdy połączenie poprzez ten numer będzie przekierowane dalej, czy to za pomocą innego połączenia
głosowego, czy też metodą przesyłania głosu w formie transmisji danych (Voice Over Internet Protocol). Ponadto Abonent
korzystający z Promocji zobowiązuje się nie udostępniać odpłatnie możliwości korzystania z Promocji innym osobom – takie
działanie będzie traktowane jako działanie na szkodę Polskiej Telefonii Komórkowej-Centertel Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
11. Promocja obowiązuje do odwołania lub do wyczerpania zapasów. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia
świadczenia Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyny.
12. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie PTK Centertel sp. z o.o., na stronie internetowej www.orange.pl,
w salonach Orange, w salonach partner Orange oraz salonach sprzedaży tp.
13. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia Promocji stosuje się obowiązujące Abonenta: Ogólne
warunki taryfy Orange One, cenniki usług w taryfie Orange One oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla
Abonentów ofert na kartę.
14. „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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