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 Regulamin 
promocji „Prezent” 

(obowiązuje od 15 listopada 2021 do 31 grudnia 2021) 

${BEZARCH}  ${BEZPODPISU} 

„Promocja Prezent” ( Promocją”) jest dostępna dla Klientów Orange korzystających z ofert na abonament i korzystających z ofert na 

kartę  [Klienci Orange] dokonających aktywacji jednej z następujących usług: „Nawigacja Orange”, ”Znajdźmy się standard” i „Chroń 

Dzieci w Sieci” [Usługi] w terminie od 15.11.2021 r. do 31.12.2021 r.  

W ramach Promocji Klienci Orange otrzymuje możliwość aktywacji jednej z usług „Chroń Dzieci w Sieci” „Nawigacja Orange” 

i ”Znajdźmy się standard”  z darmowym okresem korzystania trwającym dwa miesiące [Okres promocyjny]. 

Z Promocji mogą skorzystać Klienci Orange którzy w chwili włączenia  wybranej Usługi nie mają jej aktywnej na numerze na którym 

dokonują włączenia usługi w „Promocji”  

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa 

Al. Jerozolimskie 160, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział 

Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym w wysokości 

3 937 072437,00 zł (wpłaconym w całości), NIP 526-025-09-95 9 (zwana dalej „Orange”) 

Żeby skorzystać z Promocji i włączyć usługę: 

▪ „Chroń Dzieci w Sieci” Klient Orange powinien wysłać SMS-a o treści „Prezent” pod bezpłatny numer 80203, 

▪ „Nawigację Orange” Klient Orange powinien wysłać SMS-a o treści „Prezent” pod bezpłatny numer 80999, 

▪ „Znajdźmy się standard” Klient Orange powinien wysłać SMS-a o treści „Prezent” pod bezpłatny numer 318. 

Wysłanie SMS-a pod numery telefonu 80999, 318 i 80203 jest bezpłatne.  

SMS należy wysłać od dnia 15.11.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku. 

Ile to kosztuje? 

Skorzystanie z Promocji jest bezpłatne.  

W przypadku, w którym Klient nie wyłączy Usługi przed upływem Okresu promocyjnego Usługa zostanie wyłączona po 2 miesiącach 

od jej aktywacji i nie będą naliczone żadne opłaty. 

Po aktywacji każdej z Usług„ Chroń Dzieci w Sieci”, „Nawigacja Orange” i ”Znajdźmy się standard” Klient Orange otrzyma SMS-a 

informującego o aktywacji Promocji tj. rozpoczęciu Okresu promocyjnego.  

Na 2 dni przed końcem Okresu promocyjnego Klient Orange otrzyma SMS-a informującego o  zbliżającym się końcu Okresu 

promocyjnego, wyłączeniu Usługi i możliwości odpłatnego włączenia Usługi. 

dodatkowe informacje 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Orange Polska oraz na stronie internetowej www.orange.pl 

2. Promocja obowiązuje od dnia 15.11.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku. 

3.  Z Promocji Klient może skorzystać tylko raz dla jednego numeru. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia regulaminów poszczególnych Usług: 

▪ Znajdźmy się który jest dostępny na www.znajdzmysie.pl 

▪ Nawigacja Orange który jest dostępny na www.orange.pl/lp/nawigacja-orange 

▪ Chroń Dzieci w Sieci który jest dostępny na www.chrondzieciwsieci.pl 


