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Regulamin promocji
"Znajdźmy

się

dla

abonentów

planów

taryfowych Smart Plan LTE Wspólny z
opłatą abonamentową 165,98 zł

i Smart

Plan LTE Wspólny z opłatą abonamentową
115,98 zł"
obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 r. do odwołania

!
1.! Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady promocji "Znajdźmy się dla abonentów planów
taryfowych Smart Plan LTE Wspólny z opłatą abonamentową 165,98 zł i Smart Plan LTE Wspólny z opłatą
abonamentową 115,98 zł " (zwanej dalej "Promocją"). W ramach Promocji abonenci Mobilnej Sieci Orange, którzy
w czasie jej obowiązywania zawrą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24
miesiące (zwaną dalej "Umową") bądź aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas
oznaczony 24 miesiące (zwany dalej "Aneksem") w jednym z planów taryfowych:
•!

Smart Plan LTE Wspólny z opłatą abonamentową 165,98 zł

•!

Smart Plan LTE Wspólny z opłatą abonamentową 115,98 zł

będą mieli możliwość skorzystania z dostępu do usługi "Gdzie Jest Dziecko" (zwanej dalej "Usługą") w opcji
"Znajdźmy się" w ramach opłaty abonamentowej, przez cały okres na który została zawarta Umowa lub Aneks
(zwany dalej "Okresem promocyjnym").
2.! Usługa umożliwia lokalizację telefonów (Lokalizacja LBS), oparta o komunikację SMS, "Serwis":
www.gdziejestdziecko.pl/znajdzmy-sie, i aplikacje mobilne: "Aplikacje monitorującą", "Aplikację SOS". W opcji
"Gdzie Jest Bliski" istnieje możliwość:
•!

lokalizacji własnej karty SIM,

•!

wskazania do 2 innych kart SIM do lokalizacji,

•!

dodania do 2 Stref lokalizacyjnych,

•!

lokalizacji bez limitu punktów, a jedynie z ograniczeniem czasowym 5 minut (lokalizacja pojedynczej karty
SIM nie częściej niż co 5 minut).

4.! Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02326 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 3 937 072 437,00 zł (wpłaconym w całości), NIP 526-025-09-95,
adres e-mail: bok@orange.com, numer kontaktowy: *100 (z telefonów w Mobilnej Sieci Orange) lub numer
510100100 (w Polsce- z telefonu komórkowego w sieci innego operatora niż Orange Polska lub z telefonu
stacjonarnego oraz z zagranicy), zwana dalej "Orange Polska". Opłata za połączenia z ww. numerami jest zgodna
z obowiązującym danego abonenta cennikiem usług telekomunikacyjnych świadczonych, odpowiednio, przez
Orange Polska w Mobilnej Sieci Orange, lub innego operatora, z których to usług uczestnik promocji korzystał
będzie w momencie wykonywania ww. połączenia.
5.! Przez "Mobilną Sieć Orange" rozumiana jest ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między
innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, której operatorem jest Orange Polska. W rozumieniu
niniejszego Regulaminu "Mobilna Sieć Orange" nie obejmuje przesyłania sygnałów od i do abonentów tzw.
wirtualnych operatorów telefonii komórkowej (MVNO), którzy to operatorzy świadczą usługi w oparciu o sieć, której
operatorem jest Orange Polska.
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3.! Z zastrzeżeniem kwestii uregulowanych w niniejszym Regulaminie, zasady korzystania z Usługi, w tym zasady
korzystania z Usługi za pośrednictwem Aplikacji i Serwisu określone są w Regulaminie usługi "Gdzie Jest Dziecko"
dostępnym
w
siedzibie
Orange
Polska
S.A.
i
na
stronie
internetowej
pod
adresem
www.gdziejestdziecko.pl/znajdzmy-sie.

!

6.! W ramach Promocji abonenci planów taryfowych wymienionych w punkcie 1 niniejszego Regulaminu (zwani dalej
"Abonentami") mogą rozpocząć korzystanie z Usługi z chwilą rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych
świadczonych na podstawie Umowy lub z chwilą wejścia w życie warunków Aneksu.
7.! Aby skorzystać z Usługi na warunkach niniejszej Promocji Abonent powinien wybrać jeden z poniższych sposobów
dostępu do Usługi:
•!

Wpisanie w formularzu dostępnym na stronie www.gdziejestdziecko.pl/znajdzmy-sie loginu w postaci
swojego numeru MSISDN – numeru w Sieci Mobilnej Orange, przyporządkowanego do Umowy bądź
Aneksu oraz hasło otrzymane w wiadomości tekstowej (SMS), zawierającej informacje o Usłudze. SMS
zostanie przesłany do Abonenta najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili aktywowania usług świadczonych
na podstawie Umowy bądź wejścia w życie warunków Aneksu. Odebranie bezpłatnego SMS-a z numeru
8082, wymaga pozostawania Abonenta w zasięgu Mobilnej Sieci Orange w momencie odbierania ww.
SMS-a. W przypadku Abonentów korzystających z usługi roamingu międzynarodowego, odebranie SMSa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, możliwe jest także w ramach innej sieci, w której zasięgu
Abonent pozostaje w momencie korzystania z usługi roamingu międzynarodowego.

•!

Pobranie Aplikacji monitorującej o nazwie Znajdźmy się lub Gdzie Jest Dziecko z konta Orange Polska na
platformie dystrybucji aplikacji - Google Play lub innej wskazanej w zakładce "pobierz aplikację" na stronie
www.gdziejestdziecko.pl/znajdzmy-sie oraz zalogowanie się do Usługi.

•!

Przez SMS na darmowy numer 8082 wskazując w treści numer do lokalizacji i postępując zgodnie z
otrzymanymi wskazówkami w wiadomości zwrotnej.

8.! Koszty połączenia urządzenia końcowego, za pośrednictwem którego Abonent korzystał będzie ze strony www
Serwisu lub Aplikacji celem aktywacji dostępu do Usługi, z siecią Internet obciążają uczestnika Promocji, stosownie
do treści umowy łączącej go z jego dostawcą usług telekomunikacyjnych.
9.! W ramach Promocji Abonent może korzystać z Usługi przez cały czas trwania Umowy lub Aneksu.
10.! Po upływie okresu na który została zawarta Umowa lub Aneks, Usługa zostanie automatycznie wyłączona, a
dostęp do konta w Usłudze zostanie zawieszony. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w czasie 30 dni od chwili
wyłączenia Usługi, Abonent będzie miał możliwość odblokowania konta w przypadku aktywowania opcji płatnej
Usługi. Orange Polska zastrzega sobie możliwość zaprzestania świadczenia Usługi po upływie Okresu
promocyjnego.
11.! Na dwa dni przed upływem Okresu promocyjnego Abonent otrzyma wiadomość tekstową (SMS) z
powiadomieniem o zbliżającej się dacie zakończenia Promocji. W ostatnim dniu Okresu promocyjnego Abonent
otrzyma drugą wiadomość tekstową (SMS) z powiadomieniem o zakończeniu Promocji.
12.! Usługa zostanie również automatycznie wyłączona w przypadku:
•!

Dokonania zmiany planu taryfowego na inny, niż opisane w pkt 1 niniejszego Regulaminu.

•!

Dokonania zmiany numeru telefonu.

13.! W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu usługi
"Gdzie Jest Dziecko" dla użytkowników aktywujących dostęp do ww. usługi począwszy od dnia 21 sierpnia 2015
roku włącznie, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange z dnia 8 czerwca
2014r., Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan LTE Wspólny z opłatą
abonamentową 165,98 zł i Smart Plan LTE Wspólny z opłatą abonamentową 115,98 zł Promocja może być
odwołana w każdym czasie bez podawania przyczyny, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Abonentów,
którzy skorzystali z Promocji. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie opublikowana na stronie www pod
adresem www.gdziejestdziecko.pl/znajdzmy-sie co najmniej na 45 dni przed zakończeniem świadczenia Promocji.
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14.! Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Orange Polska oraz na stronie internetowej pod adresem
www.gdziejestdziecko.pl/znajdzmy-sie.

