Regulamin
„Promocji dla współpracowników oraz pracowników firm
partnerskich Telesprzedaży Orange”
Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 31.03.2016 r.

1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady Promocji dla współpracowników oraz
pracowników firm partnerskich Telesprzedaży Orange” (zwanej dalej „Promocją”). Promocja dostępna jest dla
Pracowników
i Współpracowników firm partnerskich Orange Polska S.A. (zwanych dalej „Uczestnikami” lub „Abonentami”),
którzy w czasie jej trwania, tj. w dniach od 01.10.2015 r. do 31.03.2016 r. spełnią łącznie poniższe warunki:
a)
b)

c)

otrzymają od pracodawcy (firmy partnerskiej Orange) ulotkę lub e-mail zawierający informacje o
Promocji oraz adres strony, na której można odebrać kupon rabatowy;
po uprzednim odebraniu kuponu rabatowego, złożą zamówienie dotyczące umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych (zwanej dalej „Umową”) bądź aneksu do Umowy na czas oznaczony 24
miesiące za pośrednictwem strony www.orange.pl oraz wybiorą jeden z planów taryfowych: Smart
Plan LTE 55,98 (39,99 z aktywną usługą e-faktura), Smart Plan LTE 65,98 (49,99 z aktywną usługą
e-faktura), Smart Plan LTE 85,98 (69,99 z aktywną usługą e-faktura), Smart Plan LTE 105,98 (89,99
z aktywną usługą e-faktura) lub Smart Plan LTE Główny 115,98 (99,99 z aktywną usługą e-faktura),
Smart Plan LTE Główny 165,98 (149,99 z aktywną usługą e-faktura).
w wyniku złożonego zamówienia zawrą Umowę lub aneks do Umowy otrzymają 15% Rabatu na
kwotę abonamentu.

2.

Rabat w wysokości 15% (zwany dalej „Rabatem”) zostanie przyznany najpóźniej następnego dnia po rozpoczęciu
świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy lub wejścia w życie warunków aneksu do Umowy. W
przypadku działania Rabatu w czasie niepełnego okresu rozliczeniowego Rabat przyznawany zostanie od dnia
włączenia Rabatu, do końca danego okresu rozliczeniowego oraz na kolejne 24 pełne okresy rozliczeniowe. Po
upływie 24 okresów rozliczeniowych Rabat zostanie wyłączony.

3.

Organizatorem Promocji” jest Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010681, o
kapitale zakładowym 3.937.072.437 zł wpłaconym w całości, NIP 526-02-50-995 (dalej „Orange”).

4.

W następstwie wybrania opcji „odbierz kupon” na dedykowanej stronie internetowej Promocji, na urządzeniu
końcowym Uczestnika zostanie umieszczony plik cookie służący do rozpoznawania przez Orange uprawnień
Uczestnika do skorzystania z Promocji, w trakcie trwania danej sesji.

5.

Uczestnik korzystający z urządzenia końcowego, na którym umieszczono plik cookie zgodnie z pkt. 4 powyżej,
podczas połączenia ze stroną sklepu internetowego Orange będzie mógł złożyć zamówienie dotyczące Umowy
bądź aneksu do Umowy z wykorzystaniem kuponu rabatowego.

6.

Plik cookie, o którym mowa w pkt. 4 pozostaje ważny do czasu złożenia pierwszego zamówienia dotyczącego
Umowy lub aneksu do Umowy ale nie dłużej niż do 31.03.2016 r. Orange informuje, że w przypadku korzystania
z urządzeń końcowych, do których dostęp ma więcej niż jeden użytkownik, Uczestnik w razie zakończenia
połączenia ze Sklepem internetowym Orange bez złożenia zamówienia, może usunąć pliki cookie umieszczone
wskutek wcześniejszego wybrania opcji „odbierz kupon” i następnie ponownie wybrać tę samą opcję. W
przeciwnym wypadku Rabat może wykorzystać inny użytkownik urządzenia końcowego, na którym umieszczony
jest plik cookie. Orange nie odpowiada wobec Uczestnika za skorzystanie z Rabatu przez innego użytkownika
urządzenia końcowego w sposób określony w niniejszym punkcie.
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7.

Wysokość Rabatu zmienia wysokość ulgi udzielonej przez Orange Abonentowi i wpływa na wysokość
odszkodowania w przypadku wypowiedzenia przez Abonenta Umowy lub aneksu do Umowy z jego winy przed
upływem okresu, na który zostały zawarte.

8.

W przypadku, gdy Uczestnik Promocji jest już stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z
Orange, ale posiada dotychczasową ofertę w planie taryfowym dla klientów biznesowych, nie jest uprawniony do
zawarcia aneksu do Umowy z wykorzystaniem Rabatu.

9.

Do procedury składania i realizowania zamówień w Sklepie internetowym Orange stosuje się Regulamin zakupów
w Sklepie internetowym Orange.

10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia: Regulaminu oferty
Smart Plan LTE, Regulaminu oferty Smart Plan LTE Wspólny, Cennika w ofercie Smart Plan LTE, Cennika w
ofercie Smart Plan LTE Wspólny oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci
Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 8 czerwca 2014 roku.
11. Promocja obowiązuje od dnia 01.10.2015 r. do 31.03.2016 r.
12. Z zastrzeżeniem punktu 14 poniżej, promocja łączy się z innymi promocjami i usługami, chyba że regulaminy tych
promocji lub usług stanowią inaczej.
13. Promocja łączy się z programem Payback, tj. można wykorzystać punkty Payback w ramach płatności za
urządzenie w chwili zawierania Umowy bądź Aneksu w ramach Promocji.
14. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferty Smart Plan LTE oraz Smart Plan LTE Główny opartymi o
funkcjonalność kodów zniżkowych organizowanymi przez Orange w terminie od 01.10.2015 r. do 31.03.2016 r.
15. Reklamacje powinny być składane i będą rozpatrywane zgodnie z trybem reklamacyjnym określonym w
Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament
z dnia 8 czerwca 2014 roku.
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