Regulamin
promocji Edu pass – bezpłatny transfer danych na wybranych stronach edukacyjnych
Obowiązuje od 22 maja do 31 sierpnia 2020 r.

}

1. Mogą Państwo skorzystać z Promocji, jeśli zawarli Państwo umowę o świadczenie usługi Orange Love, umowę o świadczenie usług
telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange jako konsument lub klient biznesowy lub w ofercie Orange na kartę.
2. Promocja polega na zapewnieniu bezpłatnego transferu danych do wybranych serwisów edukacyjnych, wymienionych w punkcie 6
Regulaminu.
3. Podczas korzystania z wymienionych przez nas stron objętych Promocją, Państwa pakiet danych nie zostanie pomniejszony.
4. W przypadku, w którym zgodnie z postanowieniami Państwa oferty nie mogą Państwo korzystać z internetu, ponieważ cały pakiet danych
został wykorzystany, a transmisja danych została ograniczona (lejek) lub nie posiadacie Państwo środków na koncie (w przypadku ofert na
kartę), ograniczenia te dotyczą również transmisji danych w ramach Promocji.
5. Promocję udostępnimy Państwu automatycznie, zostanie również automatycznie wyłączona wraz z datą końca obowiązywania Promocji
wskazaną w Regulaminie.
6. Adresy serwisów edukacyjnych, do których zapewniamy bezpłatny transfer danych, zawarte są w poniższej tabeli:
Nazwa serwisu

Adres internetowy

Librus Portal

https://portal.librus.pl/

VULCAN Razem dla lepszej oświaty

https://vulcan.edu.pl

Eduelo

https://www.eduelo.pl/

Matematyczne ZOO

https://www.matzoo.pl/

epodreczniki.pl

https://epodreczniki.pl/

NINATEKA

https://ninateka.pl

Muzykoteka Szkolna

http://www.muzykotekaszkolna.pl/

wolnelektury.pl

https://wolnelektury.pl/

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

https://www.wsip.pl/

Lekcja: Enter

https://lekcjaenter.pl/

#SuperKoderzy

https://superkoderzy.pl/

Mega Misja

https://megamisja.pl/

7. Promocyjny dostęp do wyżej wymienionych stron internetowych nie pomniejsza Państwa pakietów danych tylko, gdy korzystacie Państwo z
treści w ramach wskazanych stron. Transmisja danych związana z pozostałymi funkcjonalnościami będzie pomniejszała pakiet danych w
ramach Państwa planu taryfowego, np. aktywacja dostępu do usługi lub jej aktualizacja, korzystanie z zewnętrznych stron internetowych, do
których przekierowują linki umieszczone na stronie, transmisja treści reklamowych na tych stronach.
8. W pozostałym zakresie obowiązują Państwa regulaminy i cenniki ofert, z których Państwo korzystają.
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 nr 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł.

