Internet za darmo na próbę
obowiązuje od dnia 1 lutego 2016 r. do 8 lutego 2016 r.

1. „Internet za darmo na próbę” („Promocja”) to promocja umożliwiająca Abonentom wszystkich ofert na kartę w
Orange oraz Abonentom ofert Zetafon i Minutofon uzyskanie pakietu danych („Pakiet”), opisanego w dalszej
części niniejszego regulaminu. W ramach Pakietu Abonent może korzystać z mobilnego dostępu do Internetu i
WAP na terenie Polski.
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pakiet danych
2. W ramach Promocji Abonent może włączyć bezpłatny Pakiet danych o wielkości 1GB ważny przez 7 dni od
momentu aktywacji.
3. Prędkość przesyłania danych w ramach Pakietu zależy od technologii przesyłania danych LTE, HSDPA, 3G
(UMTS), EDGE lub GPRS, z której Abonent w danym momencie korzysta. Warunkiem skorzystania z danej
technologii jest przebywanie w danym momencie w zasięgu danej technologii oraz korzystanie z urządzenia
obsługującego daną technologię. Prędkości przesyłania danych są zmienne i zależą w szczególności od
obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości
obsługiwanych przez terminale oraz warunków atmosferycznych.
4. Taktowanie odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 50 kB każda, za wyjątkiem taryf Orange Free na
kartę i Orange Smart na kartę, w ramach których taktowanie odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości
100 kB.
5. Wartość wszystkich Pakietów jest taka sama.
6. Środki dostępne w ramach Pakietu są ważne przez 7 dni (do godziny 23:59:59) licząc od dnia następującego
po dniu aktywacji Pakietu, chyba że Abonent wykorzysta wszystkie środki dostępne w ramach Pakietu, przed
upływem okresu jego ważności.
7. Opisana w pkt. 6 ważność Pakietu obowiązuje również użytkowników usługi „Konto ważne rok”.
8. Okres ważności Pakietu zostanie zakomunikowany Abonentowi w SMS-ie potwierdzającym przyznanie Pakietu.
9. Niewykorzystane środki z Pakietu przepadają wraz z upływem okresu ważności Pakietu.
10. Pakiet danych przyznany w ramach Promocji będzie wykorzystany w pierwszej kolejności przed środkami
pochodzącymi z doładowań.
11. Jeżeli w trakcie transferu danych nastąpi wykorzystanie środków z Pakietu lub nastąpi wygaśnięcie Pakietu
zgodnie z terminem jego ważności, dalsza część transferu danych może zostać rozliczona ze środków
pochodzących z doładowań.
jak skorzystać
12. Aktywowanie Pakietu możliwe jest w czasie obowiązywania Promocji tj. w dniach 1 lutego 2016 r. – 8 lutego
2016 r.
13. Warunkiem otrzymania Pakietu jest wysłanie bezpłatnego SMS-a na numer 80104 o treści TAK.
14. Pakiet zostanie przyznany w ciągu maksimum 24 godzin od wysłania przez Abonenta komendy aktywacyjnej.
15. Przyznanie Pakietu potwierdzone zostanie SMS-em.
16. Po otrzymaniu SMS-a z informacją o przyznaniu Pakietu zalecane jest wyłączenie i ponowne włączenie telefonu.
17. W ramach Promocji Abonent może otrzymać tylko jeden Pakiet na danym numerze telefonu. Abonent, który raz
skorzystał z Promocji nie ma możliwości skorzystania z kolejnej edycji promocji „Internet za darmo na próbę” na
tym samym numerze telefonu do końca lutego 2016 roku.
18. W przypadku, gdy Abonent wyśle Kod po zakończeniu czasu obowiązywania Promocji, Pakiet nie zostanie
przyznany, a Abonent otrzyma stosowną informację SMS-em.
19. W przypadku wysłania przez danego Abonenta komendy aktywującej Pakiet więcej niż jeden raz Pakiet za
każdym kolejnym razem nie zostanie włączony a Abonent otrzyma informację o braku możliwości ponownej
aktywacji Pakietu.
20. W przypadku wysłania pod numer 80104 nieprawidłowej komendy aktywacyjnej Abonent otrzyma odpowiednią
informację SMS, a Pakiet nie zostanie włączony.
21. W przypadku, gdy nieuprawniony do Promocji Abonent sieci Orange wyśle Kod pod numer 80104 Pakiet nie
zostanie przyznany, a Abonent sieci Orange otrzyma informację SMS-em, że Promocja nie działa w ofercie
abonamentowej oraz w ofertach operatorów sieci komórkowych innych niż Orange.
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

jak sprawdzić
22. Stan i ważność Pakietu można sprawdzić:
- wysyłając SMS-a o treści ILE DANYCH pod numer 901 (koszt SMS-a 20 gr),
- dzwoniąc pod numer *500 (opłata zgodna z cennikiem w taryfie Abonenta),
- logując się na www.orange.pl
ile to kosztuje:
23. Pakiet w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie.
24. Wysłanie SMS-a aktywacyjnego jest bezpłatne.
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dodatkowe informacje:
25. Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie Abonenta, chyba że
warunki danej taryfy lub usługi stanowią inaczej.
26. Promocja nie jest dostępna w roamingu.
27. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.orange.pl.
28. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę oraz cenniki i regulaminy obowiązujące w taryfie z której
korzysta Abonent.
29. 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.
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