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Promocja „Rabaty od Orange i partnerów PAYBACK po doładowaniu” to promocja 

dostępna dla Abonentów Orange na kartę, którzy w czasie trwania akcji doładują konto 

dowolną kwotą. 

 

jak korzystać? 

1. Każdy Abonent, z zastrzeżeniem punktów poniżej, w okresie trwania promocji, 

automatycznie, w ciągu max. 24h po doładowaniu, dostanie od Orange kod zawierający 

rabat na zakupy od wybranego (jednego) partnera PAYBACK lub na wybrane usługi 

Orange (dalej „Kod”). W SMS-ie zawierającym Kod określona będzie wartość rabatu, 

jego najistotniejsze warunki oraz jego ważność. 

2. Oferty rabatowe opisane powyżej zmieniają się co ok. 7 dni. W tym okresie, jeśli 

Abonent wykonał więcej niż jedno doładowanie otrzyma maksymalnie 3 Kody od 

jednego partnera (przykładowo: za 2 doładowania Abonent otrzyma 2 SMS-y z Kodami 

od tego samego partnera, za 5 doładowań Abonent dostanie 3 SMS-y z 3 Kodami za 3 

pierwsze doładowania).  

3. Z otrzymywania automatycznych SMS-ów z Kodem po doładowaniu, o których mowa 

w pkt. 1, wyłączeni są Abonenci Orange na kartę, którzy nie wyrazili odpowiednich zgód 

na otrzymywanie informacji handlowych.  

4. W SMS-ie z Kodem, o którym mowa powyżej w pkt. 1, będzie też odesłanie na 

dedykowaną stronę www.rabatypodoladowaniu.pl dla Abonentów, którzy będą chcieli 

wybrać  konkretne rabaty, które przesłane będą po kolejnym doładowaniu. 

5. Po wejściu na stronę www.rabatypodoladowaniu.pl trzeba wyrazić chęć otrzymania 

konkretnego rabatu poprzez bezpłatne wysłanie SMS-a/SMS-ów z odpowiednią 

komendą na numer przyporządkowany do wybranego przez Abonenta rabatu u danego 

partnera. Każdy rabat ma swoją komendę aktywacyjną i należy wysłać osobnego SMS-

a (bezpłatnie) na każdy rabat z osobna (kilka rabatów to kilka SMS-ów). 

6. Po wyborze danego rabatu, w sposób opisany w pkt 6 powyżej, należy ponownie 

doładować konto (w określonym na stronie www.rabatypodoladowaniu.pl terminie). 

Wtedy Abonent otrzyma SMS/SMS-y z wybranymi rabatami (analogicznie jak w pkt.1). 

Jeśli Abonent nie chce otrzymywać poszczególnych rabatów od partnerów 

zaprezentowanych na stronie www.rabatypodoladowaniu.pl, należy wypisać się z rabatu 

u konkretnego partnera wysyłając SMS o określonej treści pod wskazane na stronie 

numery. Wtedy Abonent nadal otrzymywać będzie Kody jednakże w sposób opisany w 

pkt 3. 

  

7. Kalendarz ofert rabatowych: 

a. Listopad: Wittchen, PizzaPortal, RTV EURO AGD,  C&A, Orange 

b. Grudzień: Wittchen, Astratex, RTV EURO AGD, Orange 

c. Styczeń: PizzaPortal, Orange 

 

8. W ramach akcji dostępne będą również rabaty na usługi Multimedialne od Orange w 

postaci „Dodatkowych rabatów i nagród” (rubryka 3 i 5 w tabeli poniżej). Po darmowym 

http://www.rabatypodoladowaniu.pl/
http://www.rabatypodoladowaniu.pl/
http://www.rabatypodoladowaniu.pl/
http://www.rabatypodoladowaniu.pl/
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okresie Abonent będzie ponosił opłaty za usługi zgodnie z poniższą tabelą (ostatnia 6 

rubryka) 

 

1 2 3 4 5 6 

Nazwa 

Usługi  

Darmowy 

okres przy 

pierwszej 

aktywacji 

poza 

Promocją  

Darmowy 

okres przy 

pierwszej 

aktywacji w 

czasie 

Promocji za 

doładowanie   

Darmowy okres 

dla obecnych 

użytkowników 

usługi i 

ponownie 

dokonujących 

aktywacji  

Dodatkowe rabaty 

nagrody gratisy  w 

Promocji 

Opłata po 

okresie 

darowym  

Halo Granie  30 dni  30 dni  

brak - Abonent 

od razu płaci 2 

zł  

Dla każdego Abonenta 

Paczka 3 utworów 

muzycznych wskazanych 

przez operatora o łącznej 

wartości 11,07 zł  

2 zł  co 30 dni  

Gdzie Jest 

Dziecko  
14 dni  21 dni 7 dni  brak 

6,15 zł co  30 

dni  

Oko Na 

Dom  
14 dni  21 dni  7 dni  

20% rabatu na zakup 

urządzeń do usługi na 

sklep.bezpiecznarodzina,pl 

4,99 zł co 7 

dni 

Gdzie Jest 

Auto  
14 dni  21 dni  7 dni  

20% rabatu na zakup 

urządzeń do usługi na 

sklep.bezpiecznarodzina,pl 

4,92 zł co 7 

dni   

GeoRandka 14 dni  30 dni  

brak - Abonent 

od razu płaci 

2,46 zł za 3 dni  

Dla każdego Abonenta 

któremu nie przysługuje 

rabat z kolumny 2 i 3 

paczka 320 wiadomości 

SMS w usłudze 

GeoRandka o łącznej 

wartości 6 zł  

2,46 zł co 3 

dni  

 

W przypadku usługi Halo Granie, każdy Abonent, który włączy usługę po raz pierwszy, 

otrzyma 30 dni korzystania  z usługi za darmo oraz paczkę 3 darmowych utworów 

wskazanych przez operatora. Po tym okresie Abonent będzie płacił 2 zł co 30 dni. 

Klienci, którzy mają włączoną usługę w czasie promocji lub Abonenci, którzy w czasie 

promocji włączą usługę Halo Granie ponownie (kiedyś mieli włączona usługę i 

wykorzystali 30 dni okresu darmowego i teraz włączają ponownie) otrzymają paczkę 3 

darmowych utworów wskazanych przez operatora i zostaną obciążeni opłatą za 

świadczenie usługi w wysokości 2 zł co 30 dni. Aby wyłączyć usługę postępuj zgodnie 

ze wskazówkami określonymi w regulaminie usługi.  
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W przypadku usług Gdzie Jest Dziecko, Oko Na Dom i Gdzie Jest Auto każdy Abonent, 

który włączy usługę po raz pierwszy otrzyma 21dni korzystania z usług za darmo. Po tym 

okresie Abonent będzie ponosił następujące opłaty związane ze świadczeniem usług: 

Gdzie Jest Auto 4,92 zł co 7 dni, Oko Na Dom 4,99 zł co 7 dni, Gdzie Jest Dziecko 

6,15 zł co 30 dni. Abonenci, którzy mają włączone usługi w czasie Promocji lub 

Abonenci, którzy w czasie promocji włączą usługi Gdzie Jest Dziecko, Oko Na Dom, 

Gdzie Jest Auto ponownie (kiedyś mieli włączone usługi, wykorzystali 14 dni okresu 

darmowego i teraz włączają ponownie), otrzymają  dodatkowy okres darmowy 

korzystania z usług - 7 dni. Po tym darmowym okresie Abonent będzie  ponosił 

następujące opłaty związane ze świadczeniem usług: Gdzie Jest Auto 4,92 zł co 7 dni, 

Oko Na Dom 4,99 zł co 7 dni, Gdzie Jest Dziecko 6,15 zł co 30 dni. 

 

W przypadku usługi GeoRandka, każdy Abonent, który włączy usługę po raz pierwszy 

otrzyma 30 dni korzystania z usługi za darmo. Po tym okresie Abonent będzie płacił 2,46 

zł co 3 dni. Abonenci, którzy mają włączoną usługę w czasie Promocji lub Abonenci, 

którzy w czasie Promocji włączą usługę GeoRandka ponownie (kiedyś mieli włączona 

usługę, wykorzystali 14 dni okresu darmowego i teraz włączają ponownie) otrzymają 

paczkę 320 wiadomości w usłudze GeoRandka, zostanie im też naliczona opłata za 

świadczenie usługi w wysokości 2,46 zł co 3 dni.  

Szczegółowe informacje związane ze świadczeniem wyżej opisanych usług znajdują się 

w regulaminach każdej z usług dostępnych na www.orange.pl  

 

9.W ramach akcji dostępne będą również rabaty na usługi jednorazowe w Orange na 

kartę w postaci: 

Usługa w Orange na kartę 

Cena 

standardowa Rabat 

Cena zrabatowana w 

ramach Promocji 

Rozmowy bez limitu do wszystkich + 2GB 

na 7 dni  

                   

12,00 zł  30%                      8,40 zł  

Rozmowy bez limitu do wszystkich na 31 

dni 

                   

25,00 zł  30%                    17,50 zł  

Rozmowy i SMSy Bez Limitu oraz 15 GB 

na 31 dni 

                   

35,00 zł  30%                    24,50 zł  

Powyższe usługi wyłączą się po upływie ich ważności zgodnie z regulaminami: 

„Rozmowy bez limitu do wszystkich”, „Rozmowy i SMS bez limitu do wszystkich oraz 

GB”. Jeśli Abonent: 

- posiada już aktywną usługę rabat należy zrealizować po upływie ważności usługi 

obecnie aktywnej 

- posiada kilka kodów na tą sama usługę Orange na kartę kolejny rabat należy 

zrealizować po upływie ważności usługi obecnie aktywnej. 

Regulaminy dostępne są na stronie www.orange.pl. 

 

10. Partnerzy PAYBACK biorący udział w akcji i najistotniejsze szczegóły rabatów: 

http://www.orange.pl/
http://www.orange.pl/
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rabat 40zł  za wydane min.199zł na 

produkty nieprzecenione

realizacja w sklepie 

online
06.11.2017 -07.01.2018

20% na 1 dowolny produkt (oferta nie 

łaczy się z innymi promocjami u 

partnera)

realizacja w sklepie 

online
13.11 - 03.12.2017

rabat 15% na całość asortymentu 

(przy płatności online)

realizacja w kanale 

www i mobile na  

pizzaportal.pl

do 26.11.2017 dla kodów 

rabatowych wydanych do 

12.11, do 4.02.2018 dla 

kodów rabatowych wydanych 

w styczniu 2018

10% rabatu na wybrane kategorie
w sklepach 

stacjonarnych  i online
do 31.12.2017

10% rabatu na wszystko w kanale online 04.12.2017 - 07.01.2018

Par tner
Ofer ta

Rea lizacja  kodów Ważność kodu

 
 

dodatkowe informacje 

11. W przypadku problemów z Kodem rabatowym lub reklamacji, prosimy o kontakt 

801 044 440 (0,29 zł z VAT/minuta). 

12. Szczegółowe zasady świadczenia usług Multimedialnych i usług w Orange na kartę 

znajdują się w regulaminach poszczególnych usług i są dostępne na www.orange.pl. 

13. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.rabatypodoladowaniu.pl 

www.orange.pl, w salonach Orange i salonach partnerów Orange.  

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, stosuje się Regulamin 

świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę oraz obowiązujące 

Abonenta regulaminy poszczególnych ofert i usług oraz cenniki.  

15. W związku z tym, że w ramach Promocji Orange będzie przesyłał Abonentom SMS-

em kupony z ofertą od partnera PAYBACK, Abonent przyjmuje do wiadomości, że w 

ramach Promocji i jako element Promocji będzie otrzymywał informacje handlowe 

Orange i partnerów PAYBACK za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym 

przesyłane za pomocą automatycznych systemów wywołujących z zastrzeżeniem 

punktu 3 powyżej.  

http://www.orange.pl/
http://www.rabatypodoladowaniu.pl/

