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1. „Tajemnicze Kody Orange OWF” („Promocja”) to Promocja umożliwiająca Abonentom wszystkich taryf na kartę w 
Orange oraz Abonentom sieci Orange korzystającym z ofert Mix dla klientów indywidualnych („Abonenci”) 
uzyskanie dodatkowych minut lub SMS-ów wymiennych na MMS-y („Bonus”)  w zamian za wysłanie 
poprawnego kodu/hasła pod określony w Promocji numer. 

 
Czas trwania Promocji 
2. Promocja obowiązuje w dwóch oknach czasowych: 

a) w dniu 17 czerwca 2011 w godzinach 16:30 – 23:59 oraz 
b) w dniu 18 czerwca 2011 w godzinach 16:30 – 23:59.  

 
jak włączyć Promocję 
3. Promocja nie wymaga rejestracji, jest dostępna dla wszystkich Abonentów Orange wymienionych w punkcje 1 w 

czasie trwania Promocji. 
 
jak skorzystać 
4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wysłanie poprawnego kodu/hasła SMS-em pod bezpłatny numer 80101 

w czasie trwania Promocji w czasie obowiązywania danego kodu zgodnie z pkt 5. 
5. W ramach promocji będą obowiązywały dwa kody, które zostaną opublikowane na telebimach podczas Orange 

Warsaw Festival. 
a) Hasło/kod 1, zostanie opublikowany w dniu 17.06.2011 w przedziale czasowym 16:30 – 23:59 i 

będzie obowiązywać do 23:59 dnia 17.06.2011 
b) Hasło/kod 2, zostanie opublikowany w dniu 18.06.2011 w przedziale czasowym 16:30 – 23:59 i 

będzie obowiązywać do 23:59 dnia 18.06.2011 
c) poza podanymi w pkt a i b przedziałami czasowymi numer 80101 będzie nieaktywny, a użytkownik 

otrzyma informację o nieaktywności numeru w danym momencie. 
 
6. Kody/hasła Abonent może wymienić na Bonusy postępując zgodnie z zapisami pkt 4.  
7. Abonent może otrzymać w ramach Promocji dwa Bonusy (za kod pierwszy i drugi), przy czym za jedno 

hasło/kod może otrzymać Bonus tylko jeden raz. 
8. W przypadku wysłania przez danego Abonenta ponowny raz tego samego kodu/hasła w czasie obowiązywania 

promocji otrzyma on automatyczną odpowiedź z systemu, że dany kod/hasło już został przez niego 
wykorzystany. 

9. W przypadku, wysłania pod numer 80101 nieprawidłowego kodu, w czasie obowiązywania promocji Abonent 
otrzyma odpowiednią informację SMS, a kod nie zostanie przyjęty. Sytuacja, o której mowa w niniejszym punkcie 
może się powtórzyć 10 razy w ciągu jednego dnia. Przy 11 próbie, wysłanie SMS-a pod numer 80101 nie 
powiedzie się, a Abonent zostanie poinformowany o przekroczeniu dziennego limitu prób wysłania hasła. 
Abonent będzie mógł skorzystać z Promocji w dniu kolejnym. 

10. W przypadku, gdy nieuprawniony do Promocji Abonent Orange wyśle kod/hasło pod numer 80101 otrzyma  
automatyczną zwrotkę o niedostępności Promocji w jego planie taryfowym, Bonus nie zostanie przyznany.  

 
Bonusy za kody 
11.  Za każdy poprawny i prawidłowo przesłany kod Abonent uzyskuje jeden określony Bonus. 
12.  Bonus zostanie przyznany w ciągu maksimum 24 godzin od wysłania przez Abonenta prawidłowego kodu. 
13.  Przyznanie Bonusu potwierdzone zostanie SMS-em. 
14.  Wartość każdego Bonusu jest ściśle przypisana do każdego kodu/hasła. 
15.  Bonusy są w postaci minut lub SMSów wymiennych na MMS-y do Orange. Abonent poznaje wartość 

otrzymanego Bonusu dopiero po przesłaniu prawidłowego kodu/hasła wg zasad obowiązujących dla Promocji. 
16. Ważność Bonusów, wyrażona w dniach zostaje również zakomunikowana Abonentowi w SMS-ie 

potwierdzającym przyznanie Bonusu. 
17.  Środki przyznane w ramach bonusu będą wykorzystane w pierwszej kolejności przed środkami pochodzącymi z 

doładowań. 
18.  Każdy abonent za takie samo hasło/kod otrzyma dokładnie taki sam Bonus. 
 
19.  Stan i ważność Bonusu w postaci minut można sprawdzić: 

- wysyłając SMS-a o treści ILE MINUT pod numer 901 (koszt SMS-a 20 gr), 
- dzwoniąc pod numer *500, 
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- logując się na www.orange.pl 
 

20.  Stan i ważność Bonusu w postaci SMS-ów wymiennych na MMS-y można sprawdzić: 
- wysyłając SMS-a o treści ILE SMS pod numer 901 (koszt SMS-a 20 gr), 
- dzwoniąc pod numer *500, 
- logując się na www.orange.pl 
 

ile to kosztuje: 
21.  Bonus w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie. 
22.  Wysłanie hasła/kodu pod numer 80101 jest bezpłatne. 
 
dodatkowe informacje: 
23.  Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie Abonenta, chyba, że 

warunki danej taryfy lub usługi stanowią inaczej. 
24. Niniejszy Regulamin jest dostępny w salonach Orange i salonach partner Orange oraz na stronie 

www.orange.pl. 
25. W pozostałym zakresie stosuje się obowiązujące Użytkownika: Regulamin świadczenia usług 

telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej przez spółkę pod firmą „Polska Telefonia Komórkowa - 
Centertel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz cennik usług. 

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

27. Przez Sieć Orange należy rozumieć sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa 
Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, zarejestrowana w 
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 
PLN, nr NIP 527-020-68-72. 

 


