
 

 
Orange Polska Spółka Akcyjna 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; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 

3.937.072.437 złotych. 

  Regulamin promocji 
  „5GB na majówkę ”  

obowiązuje od 27 kwietnia do 3 maja 2017 (włącznie)  

 

  

„5GB na majówkę” (dalej: „Promocja”) to promocja dostępna dla abonentów ofert na kartę w Orange 

oraz abonentów korzystających z ofert Zetafon i Minutofon (dalej: „Abonenci”).  

 

1. W ramach Promocji w dniach od 27 kwietnia 2017 do 3 maja 2017 (włącznie) Abonent może 

odebrać darmowy pakiet 5GB na transfer danych (dalej: „Pakiet”).  

2. Pakiet jest ważny przez 5 pełnych dni kalendarzowych liczonych po dniu odebrania Pakietu.  

3. Pakiet jest darmowy. Abonent nie zostanie obciążony żadną opłatą za aktywację Pakietu.  

4. Pakiet otrzymają Abonenci, którzy w trakcie trwania Promocji wyślą SMS o treści MAJ pod 

bezpłatny numer 80850. Pakiet zostanie przyznany w przeciągu 48 godzin. O skutecznej 

aktywacji Pakietu Abonent zostanie powiadomiony SMS-em. 

5. Abonent może odebrać Pakiet tylko jeden raz w okresie obowiązywania Promocji.  

6. Do odbioru Pakietu upoważnieni są Abonenci wszystkich taryf w ofertach Orange na kartę, 

Zetafon i Minutofon, z wyłączeniem numerów w usłudze Ekstra Numer. 

7. Pakiet nie wyklucza się z żadnymi usługami i promocjami dostępnymi w ofercie Abonenta. 

8. Warunkiem odebrania Pakietu jest: 

a. Nieujemne saldo Konta Głównego; 

b. Konto Główne aktywne na połączenia wychodzące; 

9. Abonent może sprawdzić ilość i ważność pozostałych środków w ramach Pakietu wysyłając 

SMS o treści ILE DANYCH pod numer 901 (koszt 20 gr).  

10. Środki z Pakietu zostaną wykorzystane przed wszystkimi płatnymi pakietami, środkami z konta 

promocyjnego oraz środkami z Konta Głównego.  

11. Wykorzystanie środków przyznanych w ramach Pakietu lub upłynięcie ważności Pakietu oznacza 

przejście na rozliczanie transferu danych z innej aktywnej promocji lub usługi, a w dalszej 

kolejności ze środków zgromadzonych na Koncie Promocyjnym i na Koncie Głównym. Abonent 

zostanie powiadomiony bezpłatnie SMS-em o wykorzystaniu środków z Pakietu oraz upłynięciu 

ważności Pakietu.  

12. Pakiet nie posiada funkcjonalności „lejka”, czyli ograniczenia prędkości transferu danych po 

wykorzystaniu środków przyznanych w ramach Pakietu.  

13. Pakiet można wykorzystać tylko na terenie Polski (w roamingu krajowym). Pakiet nie działa poza 

granicą Polski.  

14. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Operatora, na stronie internetowej www.orange.pl, 

w salonach Orange oraz w salonach partnerów Orange. W zakresie nieuregulowanym niniejszym 

regulaminem zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla 

Abonentów ofert na kartę.  

15. Mobilna 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 dalej „Operatorem” lub 

„Orange”. 
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