
Regulamin Promocji „Akcesoria na Facebook - czerwiec 2014” 
z dnia 23.06.2014 roku  

obowiązuje od dnia 23.06.2014 do dnia 30.06.2014  
 

Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem Promocji „Akcesoria na Facebook - czerwiec 2014” (zwanej dalej „Promocją”) jest spółka 
pod firmą „Orange Polska S.A.”, adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, o wpłaconym 
w całości kapitale zakładowym w wysokości 3.937.072.437 PLN, posiadająca numer identyfikacji 
podatkowej (NIP) 526-02-50-995 zwana dalej „Orange”. 

2.Promocja obowiązuje od dnia 23.06.2014 roku do 30.06.2014 (dalej „Czas Trwania Promocji”). Operator 
zastrzega sobie możliwość zmiany lub wcześniejszego odwołania Promocji w każdym czasie bez podania 
przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych Abonentów. Informacja o odwołaniu promocji zostanie 
podana na stronie http://oferty.orange.pl/promocje/odbierz_prezent_o_wartosci_100zl  

3.Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

a) „Abonent” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła 
lub przedłużyła  Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej „Umowa”) w sieci 
Orange, 

b) „Sklep Internetowy Orange” – serwis internetowy umożliwiający składanie zamówień, dostępny 
pod adresem www.orange.pl. 

c) „Akcesoria.orange.pl” – sklep z akcesoriami Orange na stronie internetowej 
http://akcesoria.orange.pl  

Przedmiot Promocji 

4.Promocja skierowana jest do nowych lub obecnych Abonentów sieci Orange, którzy za pośrednictwem 
Facebook zostaną przekierowani na stronę Sklepu Internetowego Orange pod adresem www.orange.pl, 
poprzez który zawrą lub przedłużą Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Czasie Trwania 
Promocji oraz wypełnią formularz zgłoszeniowy na stronie 
http://oferty.orange.pl/promocje/odbierz_prezent_o_wartosci_100zl do 30.06.2014. 

5.Z Promocji może skorzystać Abonent, która spełni wszystkie poniższe warunki: 

a)jest fanem profilu Orange Polska na Facebook 

b)złoży zamówienie na nową Umowę lub przedłużenie aktualnej Umowy poprzez Sklep 
Internetowy Orange w Czasie Trwania Promocji, 

c)wpisze do 30.06.2014 przyznany numer zamówienia na Umowę z Orange w formularzu na 
stronie http://oferty.orange.pl/promocje/odbierz_prezent_o_wartosci_50zl, 

d) zawrze nową lub przedłuży aktualną Umowę z Orange, 
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6.Spełnienie przez Abonenta warunków wymienionych w niniejszym Regulaminie , uprawnia Abonenta do 
Prezentu w postaci kuponu o wartości 100zł na zakupy w Akcesoria.orange.pl ( dalej „Prezent”). 

7.Orange przekaże Abonentowi Prezent w formie kodów elektronicznych uprawniających Abonenta do ich 
wykorzystania na stronie Akcesoria.orange.pl na adres e-mail podany podczas składania zamówienia 
zgodnie z punktem 5 a, w momencie gdy uzyska potwierdzenie, że Abonent zawarł lub przedłużył Umowę 
z Orange. 

8.Orange przekaże Prezent Abonentowi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia lub 
przedłużenia przez niego Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

Postanowienia końcowe 

10.Ponadto Abonent, aby skorzystać z Promocji i dostępnego w ramach tej Promocji Prezentu musi 
posiadać, przez czas określony w punkcie 8, założone i utrzymywane we własnym zakresie konto e-mail, 
którego adres został podany podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym Orange na Umowę. 
Kontakt z Abonentem będzie się odbywał przede wszystkim za pomocą poczty elektronicznej.  

11.W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się postanowienia: Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez Spółkę pod firmą Orange 
Polska Spółka Akcyjna, a także Regulaminu zakupów w Sklepie Internetowym Orange. 

12.Operator informuje, iż Prezent nie stanowi składnika oferty w ramach, której Abonent zawarł Umowę. 
Ewentualne roszczenia związane z nieotrzymaniem Prezentu nie mogą stanowić podstawy do reklamacji 
z tytułu Umowy, a w szczególności nie mogą stanowić podstawy do rozwiązania Umowy przez Abonenta. 

13.Promocja nie łączy się z innymi promocjami, które umożliwiają otrzymanie kolejnego gadżetu/prezentu 
nie wchodzącego w zakres Umowy 

14.Reklamacje i zapytania odnośnie Promocji są obsługiwane pod adresem sklep@orange.pl. Termin 
składania reklamacji w zakresie określonym Promocją (dot. przyznania Prezentu) wynosi 30 dni od daty 
zakończenia Promocji. Tryb składnia reklamacji  związanych z zawarciem Umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych określa Umowa. 

15. Odpowiedź na reklamację w zakresie Promocji zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia 
przesłania jej na adres wskazany w pkt 14. 
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