Regulamin promocji doładowań „20% więcej za
doładowanie przez Aplikację Mobilną”
obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2017 r. do odwołania.

„20% więcej za doładowanie przez Aplikację Mobilną” („Promocja”) to Promocja doładowań umożliwiająca
Abonentom wszystkich taryf na kartę w Orange uzyskanie dodatkowych jednostek taryfowych za doładowanie
konta.
jak skorzystać:
1. Promocja dostępna jest dla doładowań realizowanych poprzez aplikacje mobilne: Banku Pekao S.A, Alior
Banku, Eurobanku, T-Mobile Usługi Bankowe, SkyCash oraz Mój Orange („Aplikacje Mobilne”).
2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest doładowanie numeru telefonu Abonenta poprzez Aplikację Mobilną
kwotą 10, 25, 30, 40, 50, 100 lub 200 zł.
3. Doładowania, o których mowa w pkt 1 należy dokonać nie wcześniej niż o godzinie 00:01 dnia 02 sierpnia
2017 r.
jak korzystać?
4. Do każdego doładowania wykonanego zgodnie z pkt 1 – 2 w ramach Promocji przyznane zostaną dodatkowe
jednostki taryfowe („Bonus”) o wartości:
 2 zł za doładowanie nominałem 10 zł
 5 zł za doładowanie nominałem 25 zł
 6 zł za doładowanie nominałem 30 zł
 8 zł za doładowanie nominałem 40 zł
 10 zł za doładowanie nominałem 50 zł
 20 zł za doładowanie nominałem 100 zł
 40 zł za doładowanie nominałem 200 zł
5. Środki przyznane w ramach Bonusu gromadzą się na koncie promocyjnym Abonenta i mogą być wykorzystane
zgodnie z regulaminem usługi „Konto promocyjne”.
6. Bonus wpłynie na konto promocyjne Abonenta w ciągu maksimum 24 godzin od momentu doładowania konta,
o którym mowa w pkt 1, a o wpłynięciu bonusu Abonent zostanie poinformowany wiadomością SMS.
7. Termin ważności środków w ramach Bonusu wynosi 14 dni.
8. Stan i ważność konta promocyjnego (Bonusu) można sprawdzić:
- wysyłając SMS-a o treści ILE pod numer 1555 (koszt SMS-a wg planu taryfowego),
- dzwoniąc pod numer *500,
- logując się na www.orange.pl
- poprzez krótki kod *124*# [zadzwoń].
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ile to kosztuje:
9. Bonus w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie.
dodatkowe informacje:
10. Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie Abonenta, chyba, że
warunki danej taryfy lub usługi stanowią inaczej.
11. W promocji nie biorą udziału doładowania zrealizowane przez punkty „Payback”
12. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.orange.pl,
13. Promocja może być w każdym czasie zmieniona, przedłużona lub odwołana bez podania przyczyn, co nie
będzie naruszać praw nabytych przed dokonaniem zmiany.
14. W zakresie Promocji, w przypadku braku doładowania konta głównego Abonenta wykonanego zgodnie z
niniejszym regulaminem reklamacja powinna zostać zgłoszona do Blue Media S.A. Reklamacje można składać
wysyłając e-mail na adres doladowania@bluemedia.pl.
15. W zakresie Promocji, w przypadku doładowań realizowanych przez aplikację Mój Orange reklamacje
rozpatrywane są przez PayTel.S.A. ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa, poprzez formularz reklamacyjny
dostępny pod adresem doladowania.orange.pl/reklamacje/ lub
poczta elektroniczna na adres:
Teleserwis@paytel.pl.
16. W zakresie Promocji, w przypadku doładowań zakupionych w Banku Pekao S.A. reklamacje należy zgłaszać do
Centrum Kart S.A. , ul. Giełdowa 5, 01-211 Warszawa lub e-mail: reklamacje.topup@pekao.com.pl
Orange Polska Spółka Akcyjna zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681 Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa NIP: 5260250995REGON: 012100784 Kapitał zakładowy: 3.937.072.437 zł

17. W zakresie Promocji, w przypadku doładowań zakupionych w PKO BP Finat Sp.z o.o.. reklamacje należy
zgłaszać na adres e-mail: doladowaniaprepaid@finat.pl lub e-mail: hfprocesses@finat.pl
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18. W pozostałym zakresie stosuje się obowiązujący Abonenta regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych
dla Abonentów ofert na kartę oraz cennik usług.
19. Organizatorem promocji „20% więcej za doładowanie przez Aplikację Mobilną” jest 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 („Orange” lub „Operator”)
20. Przez Sieć Orange należy rozumieć ruchomą publiczną sieć telekomunikacyjną wykorzystującą między innymi
takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Operatora.
21. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Haffnera 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ
w Gdańsku VIII Wydział Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320590; NIP 585-13-51185 („Blue Media S.A.)
22. Centrum Kart S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Giełdowej 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169260, NIP 52724-11-286, REGON: 015514300 („Centrum Kart S.A.”).
23. PKO BP Finat Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005874, NIP 52722-67-889, REGON: 016206692 („PKO BP Finat Sp.z o.o.”).
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