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Regulamin Promocji-   

PlayVOD za 1 grosz przez pierwsze 28 dni 

obowiązuje od 29.04.2022r. do 26.05.2022r.  

                                                                                                                                                                      

Postanowienia ogólne 

1. Promocja „PlayVOD za 1 grosz przez pierwsze 28 dni” (dalej „Promocja”), skierowana jest do obecnych i przyszłych abonentów usług 

mobilnych Orange w ofercie abonamentowej z aktywną karta SIM i obowiązuje od 29 kwietnia do 26 maja 2022r. 

2. W ramach promocji „PlayVOD za 1 grosz przez pierwsze 28 dni” otrzymujesz dostęp do usługi PlayVOD za 1 grosz przez pierwsze 28 dni od 

momentu aktywacji. Dzięki usłudze PlayVOD masz możliwość korzystania z portalu z filmami znajdującego się pod adresem internetowym 

https://www.playvod.pl (opis dostępny na: https://www.playvod.pl) 

3. Aby otrzymać dostęp do treści portalu http://www.playvod.pl musisz aktywować usługę PlayVOD korzystając z Zamów z Orange. 

4. Możesz skorzystać z Promocji, jeśli w okresie jej obowiązywania: 

1) Po raz pierwszy korzystasz z serwisu PlayVOD z opcją płatności przez operatora „Zamów z Orange” 

2) Posiadasz urządzenie z dowolnym system operacyjnym 

3) przed aktywacją usługi PlayVOD otrzymałeś informację za pośrednictwem SMS/ RCS od Orange o możliwości skorzystania z Promocji.  

5. Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, 02-326 

Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 

wynoszącym 3.937.072.437 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 526-02-50-995 („Orange”). 

Warunki promocyjne 

6. W ramach Promocji „PlayVOD za 1 grosz przez pierwsze 28 dni” otrzymasz zniżkę 71,51 PLN netto na dostęp do serwisu PlayVOD przez 

pierwsze 28 dni przy wyborze płatności poprzez usługę „Zamów z Orange”.  

7. Zniżka 71,51 PLN netto zostanie przyznana na pierwszy zakup dla jednego numeru telefonu (MSISDN) w czasie trwania promocji od 29 

kwietnia do 26 maja 2022r. 

8. Zniżka jest jednorazowa i nie możesz jej wykorzystać na zakup kilku różnych produktów.   

9. Możesz skorzystać z promocji tylko raz dla jednego numeru telefonu (MSISDN).   

Opłaty za zakup  

10. Po zakupie, w ciągu 24 godzin otrzymasz SMS z potwierdzeniem aktywacji usługi oraz informację o zakupie dostępu do serwisu PlayVOD za 1 

grosz przez 28 dni. Koszt usługi w kolejnych tygodniach wynosi  17,88 PLN netto (21,99 PLN brutto) tygodniowo. 

11. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi. Wystarczy, że wyślesz SMS o treści STOP PLAYVOD30 pod numer 80460. Jeżeli zrezygnujesz z 

usługi utracisz możliwość skorzystania ze zniżki ponownie. W takim przypadku kolejny zakup  nie będzie objęty promocją. 

12. Opłata w wysokości 1 grosza za PlayVOD zostanie doliczona do Twojego rachunku w Orange w danym cyklu rozliczeniowym. 

Postanowienia końcowe 

13. W kwestiach nieuregulowanych przez ten Regulamin mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu PlayVOD oraz regulaminu 

Zamów z Orange  

14. Regulaminy Promocji oraz Usług znajdziesz na stronie www.orange.pl/dcb.  

15. Wszystkie ceny w tym regulaminie podaliśmy w złotych polskich (PLN) Ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT).  
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