
Oferta promocyjna „Promocja Doładowań w salonach Orange i TP” 
obowiązuje od 18 czerwca 1 lipca 2012 

 

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 Polska Telefonia Komórkowa  Centertel Spółka z o.o.” z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w 
Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale 
zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72) 
 

 

P
R

E
P

/P
D

F0
4/

0
21

2,
  

S
tro

na
 1

 z
 1

 

 

„Promocja Doładowań w salonach Orange i TP” („Promocja”) to to promocja doładowań umożliwiająca Abonentom wszystkich taryf na kartę w 

Orange oraz Abonentom sieci Orange korzystającym z ofert Mix („Abonenci”) uzyskanie dodatkowych środków za doładowanie konta, poprzez 

zakup doładowania w wysokości 50 złotych w sieci  salonów Orange oraz TP.  
 
Jak korzystać: 

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup doładowania w wysokości 50 złotych w sieci salonów Orange i TP., a następnie 
doładowanie konta numeru abonenckiego uprawnionego do skorzystania z Promocji tym doładowaniem poprzez wysłanie pod numer 
8006 SMSa, w treści którego należy wpisać 14cyfrowy kod z zakupionego doładowania (koszt wysłania SMSa pod numer 8006 
wynosi 0 zł) w czasie trwania Promocji.  

2. Zakup oraz doładowanie, o którym mowa w pkt 1, należy dokonać w terminie obowiązywania promocji wyłącznie w sieci  salonów 
Orange lub TP 

3. Do promocji uprawnione są jedynie doładowania zakupione w formie wydruku z terminala, zawierające 14 cyfrowy kod doładowujący.  
4. Za każde doładowanie zgodne z pkt 1 – 2 w ramach Promocji przyznane zostaną dodatkowe jednostki taryfowe („Bonus”) o 

równowartości 10zł. 
5. Środki przyznane w ramach Bonusu gromadzą się na koncie promocyjnym Abonenta i mogą być wykorzystane przez 14 dni na 

połączenia, SMS-y i MMS-y w Orange, połączenia na numery stacjonarne krajowych operatorów telefonii stacjonarnej oraz na transfer 
danych (Internet), z zastrzeżeniem, iż środki z konta promocyjnego: 
a) nie przysługują na SMS-y na numery stacjonarne oraz na SMS-y specjalne; 
b) w zakresie transferu danych nie przysługują na ściąganie płatnego kontentu, na SMS-y specjalne oraz transmisje TV i plików wideo 
z portalu Orange World, której opłata jest wyższa niż standardowa określona w regulaminie usługi „Pakiet TV”; 
c) nie przysługują na połączenia realizowane w roamingu oraz na połączenia międzynarodowe; 
d) są rozliczane według aktualnego cennika obowiązującego w ofercie, z której Abonent korzysta; 
e) są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed środkami pochodzącymi z doładowań zgromadzonych na koncie głównym.  

6. Zasadę działania Konta Promocyjnego szczegółowo określa „Regulamin promocji Konto Promocyjne”. 
7. Bonus zostanie przyznany wciągu 24 godzin od doładowania konta. O przyznaniu Bonusu Użytkownik zostanie powiadomiony SMS-

em o treści „Dziękujemy za skorzystanie z promocji doładowań organizowanych przez Orange. Sprawdź otrzymany bonus dzwoniąc 
na bezpłatny numer *500.”.  

8. Termin ważności Bonusu wynosi 7dni. 
 

ile to kosztuje: 
9. Po spełnieniu warunków określonych w pkt 1-2 powyżej, Bonus w ramach Promocji   przyznawany jest bez dodatkowej opłaty. 
 
Dodatkowe informacje: 
10. Łączna ilość promocyjnych doładowań dla numeru abonenckiego w ramach niniejszej Promocji nie może przekroczyć 10 doładowań 

w czasie trwania Promocji. 
11. Jeżeli łączna ilość doładowań w całym czasie trwania Promocji przekroczy ilość, o której mowa w pkt 10, za te doładowania, które 

będą przekraczały ilość określoną w pkt 10, Bonus nie zostanie przyznany. 
12. O przekroczeniu ilości, o której mowa w pkt 10 Użytkownik zostanie powiadomiony SMS-em o treści „Maksymalna ilość zgłoszeń do 

promocji została wykorzystana. Regulamin promocji dostępny, na www.orange.pl”. 
13. Promocja łączy się ze wszystkimi promocjami przyznającymi bonusy za doładowanie konta, za wyjątkiem: 

a. promocji, które wymagają doładowania konta za pomocą SMS-a pod numer inny niż 8006. 
b. usługi promocyjnej „Pogadaj Sobie” dostępnej w ofercie Nowe Orange Go 

14. Środki przyznane w ramach Bonusu mogą być wykorzystane na połączenia wykonywane do wszystkich krajowych sieci 
komórkowych. Środki z Bonusu będą wykorzystywane w pierwszej kolejności, przed środkami pochodzącymi z doładowań. 

15. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie PTK Centertel oraz w salonach Orange i salonach partner Orange oraz na stronie 
www.orange.pl. 

16. Promocja może być w każdym czasie zmieniona, przedłużona lub odwołana bez podania przyczyn, co nie będzie naruszać praw 
nabytych przed dokonaniem zmiany. 

17. W pozostałym zakresie stosuje się obowiązujące Użytkownika lub Abonenta regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 
PTK Centertel sp. z.o.o. oraz cennik usług. 

18. Przez Siec Orange należy rozumieć siec telekomunikacyjna, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. z 
siedziba w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa,zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000006107, o 
kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, nr NIP 527-020-68-72. 

 
 
 
 
  


