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regulamin promocji  

  
„Weekendy z Orange Czerwiec ” obowiązuje od   

21 czerwca  2013 r. do 24 czerwca 2013 r. 

 

 

„Orange Weekends czerwiec” (dalej: „Promocja”) to Promocja dostępna dla Abonentów 

mobilnej sieci Orange. W ramach Promocji Abonent otrzymuje możliwość bezpłatnego 

włączenia usługi „Gdzie Jest Dziecko Pakiet Cykliczny Premium z dodatkowymi 1000 

lokalizacjami i z darmowym okresem 14 dni”. 

 

jak korzystać?  
1. Aby skorzystać z Promocji Abonent musi wysłać bezpłatnego SMS-a o treści W pod numer 

80200 lub wysłać SMS-a o treści START W pod numer 60504. 

2. Aktywacja Usługi jest bezpłatna od piątku 21.06.2013 od godziny 12.00 do poniedziałku 

24.06.2013 do godziny 23.59.  

3. Abonenci, którzy w czasie obowiązaywania Promocji nie mają włączonej usługi Gdzie Jest 

Dziecko Pakiet Cykliczny Premium zgodnie z pkt. 1 otrzymają 14 dni korzystania z usługi za 

darmo oraz dodatkowych 1000 lokalizacji. 

4. Abonenci, którzy w trakcie trwania promocji mają już włączoną Usługę Gdzie Jest Dziecko 

Pakiet Cykliczny Premium oraz złożyli zlecenie zgodnie z pkt.1, otrzymają dodatkowych 1000 

lokalizacji. Opłata abonamentowa nie zostanie zniesiona. 

5. Usługa Gdzie Jest Dziecko Pakiet Cykliczny Premium dla Abonentów wymienionych w pkt. 3 

przechodzi automatycznie w opcję płatną po 14 dniach od włączenia o czym Abonent 

zostanie poinformowany SMS-em wysłanym na 2 dni przed wejściem w okres płatny. 

6. Abonenci, którzy w chwili aktywacji Promocji mają aktywny Pakiet Cykliczny Standard 

zosatną poinformowani o zawieszeniu obecnie aktywnego Pakietu oraz o włączeniu 

Promocji. W chwili rezygnacji z Promocji lub Pakietu Cyklicznego Premium poprzednio 

obowiązujacy Pakiet zostanie odwieszony o czym Abonent zostanie poinformowany SMS-

em.   

7. Promocja jest niedostępna w roamingu. 

8. Promocji nie można włączyć w roamingu.  

9. Abonent może skorzystać tylko raz z Promocji na danym numerze abonenckim. 

10. Abonent mając włączoną Promocję, może korzystać z innych promocji oraz usług 

promocyjnych dostępnych w ofercie Orange, o ile warunki tych usług i promocji nie stanowią 

inaczej 

11. Abonent, który skorzystał z promocji nie będzie mógł skorzystać z Promocji usługi „Gdzie 

Jest Dziecko” pierwszy tydzień gratis w wersji Premium   

12. Promocja jest niedostępna dla Abonentów posiadających blokadę na połączenia 

wychodzące, przychodzące, dezaktywację lub zawieszenie kontraktu. 

13. W każdej chwili Abonent może wyłączyć promocję wysyłając SMS-a o treści STOP W   pod 

bezpłatny numer 60504. 

 

dodatkowe informacje  

14. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.orange.pl/weekendyzorange. 

15. Korzystanie z Promocji Weekendy z Orange jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu.  
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http://www.orange.pl/
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16. Usługa Gdzie Jest Dziecko Pakiet Cykliczny Premium  zostanie włączona do 24 h od złożenia 

zlecenia włączenia przez Abonenta, o czym Abonent zostanie poinformowany SMS-em. 

17. Z promocji nie mogą skorzytsać Abonenci  którzy posiadają włączoną Całośicową blokadę 

usług o podwyższonej opłacie oraz Abonenci którzy posiadają włączoną Blokadę SMS MT 

(blokada przychodzących SMS –ów specjalnych 

18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia 

obowiązujących Abonenta Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz 

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 

900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa - Centertel spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością oraz „Regulamin Usługi Gdzie Jest Dziecko”. 

19. „Mobilna sieć Orange” oznacza sieć o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest 

Polska Telefonia Komórkowa-Centertel spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 

Skierniewicka 10 a, 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 i numerze NIP 527-020-68-72. Pojęcie „mobilna sieć Orange” nie 

obejmuje połączeń na numery przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi w 

oparciu o sieć, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o. 

(operatorzy wirtualni). 
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