Regulamin Promocji "Wymień Punkty PAYBACK na usługi
Gdzie Jest Dziecko Standard i Gdzie Jest Dziecko Premium"

usługę

Obowiązuje od 1 stycznia 2014r. do odwołania.

"Wymień Punkty PAYBACK na usługi Gdzie Jest Dziecko Standard i Gdzie Jest Dziecko
Premium" (dalej: "Promocja") to Promocja dostępna dla Abonentów Mobilnej sieci Orange
(dalej: „Abonent”). W ramach Promocji Abonent otrzymuje możliwość korzystania z usługi
"Gdzie Jest Dziecko w opcji Standard" lub korzystania z usługi "Gdzie Jest Dziecko w
opcji Premium" płacąc za abonament Punktami PAYBACK.
Jak korzystać?
1. Aby skorzystać z Promocji Abonent musi być Uczestnikiem Programu
Lojalnościowego "PAYBACK", którego Organizatorem jest Loyalty Partner Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290350,
o
kapitale
zakładowym
15.050.000,00
PLN
i numerze NIP 527-25-58-871 – Uczestnikiem Programu PAYBACK jest osoba
fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez pierwsze
użycie Karty PAYBACK lub przez pierwsze posłużenie się numerem Karty PAYBACK
bądź odpowiednio przez zawarcie Umowy z Bankiem, potwierdziła akceptację
Warunków Uczestnictwa w Programie PAYBACK.
2. Abonent chcąc skorzystać z Promocji powinien za pośrednictwem Sklepu z
Nagrodami PAYBACK znajdującego się na stronie www.payback.pl dokonać nabycia
w zamian za zgromadzone na jego koncie Punkty PAYBACK kodu uprawniającego do
korzystania z usługi:
a. W przypadku usługi "Gdzie Jest Dziecko w opcji Standard" nabycie kodu będzie
powodowało umorzenie 2000 Punktów PAYBACK
b. W przypadku usługi "Gdzie Jest Dziecko w opcji Premium" nabycie kodu będzie
powodowało umorzenie 7500 Punktów PAYBACK.
3. Punkty PAYBACK zostają umorzone z chwilą nabycia kodu. Nabycie kodu uprawnia
do włączenia usługi "Gdzie Jest Dziecko w opcji Standard" lub "Gdzie Jest Dziecko w
opcji Premium" na określony czas z dodatkowymi lokalizacjami, gdzie nie będzie
pobierana
opłata
abonamentowa
za
usługę
i dodatkowe lokalizacje. W przypadku włączenia usługi "Gdzie Jest Dziecko w opcji
Standard" czas określony wynosi 3 miesiące a w przypadku usługi "Gdzie Jest
Dziecko w opcji Premium" czas określony wynosi 12 tygodni.
4. W przypadku usługi "Gdzie jest Dziecko w opcji Standard" nabycie kodu i włączenie
usługi zgodnie z Regulaminem Promocji będzie skutkowało nie pobieraniem opłaty
abonamentowej zgodnej z regulaminem usługi "Gdzie Jest Dziecko" przez okres 3
miesięcy od momentu włączenia usługi.
5. Abonenci wymienieni w punkcie 4 Regulaminu przez okres 3 miesięcy od momentu
włączenia usługi w Promocji otrzymają co miesiąc po 30 dodatkowych bezpłatnych
lokalizacji.
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6. W przypadku usługi "Gdzie jest Dziecko w opcji Premium" aktywacja kodu
i włączenie usługi zgodnie z Regulaminem Promocji będzie skutkowało nie
pobieraniem opłaty abonamentowej zgodnej z regulaminem usługi "Gdzie Jest
Dziecko" przez okres 12 tygodni od momentu aktywacji.
7. Abonenci wymienieni w punkcie 6 Regulaminu przez okres 12 tygodni od momentu
włączenia usługi w Promocji otrzymają co tydzień po 100 dodatkowych darmowych
lokalizacji.
8. Nabycie kodu uprawnia Abonenta do skorzystania z Promocji i powoduje umorzenie
określonej w punkcie 2 ilości Punktów PAYBACK, ale nie jest jedyną czynnością jaką
musi wykonać Abonent, żeby wybrana usługa w Promocji została włączona.
9. W celu dokończenia włączenia usługi w Promocji Abonent powinien wysłać kod pod
bezpłatny numer 8082, a następnie postępować zgodnie z otrzymaną w SMS-ie
zwrotnym instrukcją.
10. Abonenci, którzy w czasie trwania Promocji nabędą kod i wyślą SMS-a pod bezpłatny
numer 8082, a następnie nie będą postępować zgodnie z instrukcją w SMS-ie
zwrotnym nie będą mieli aktywowanej usługi w Promocji.
11. Kod uprawniający do skorzystania może być nabyty za pośrednictwem Sklepu
z Nagrodami PAYBACK w dowolnym czasie trwania Promocji, a jego ważność wynosi
90 dni od chwili nabycia. Po upływie 90 dni od chwili nabycia ważność kodu wygasa,
a Abonent wysyłając SMS-a z kodem pod numer 8082 nie będzie mógł skorzystać z
Promocji.
12. Każdy kod może być wykorzystany tylko jeden raz i dla jednego numeru telefonu.
13. Z Promocji mogą skorzystać Abonenci, którzy w chwili wysłania kodu na numer 8082
:
a. Nie mają włączonej usługi "Gdzie Jest Dziecko w opcji Standard"
b. Nie mają włączonej usługi "Gdzie Jest Dziecko w opcji Premium"
c. Mają włączoną usługę "Gdzie Jest Dziecko w opcji Standard"
d. Mają włączoną usługę "Gdzie Jest Dziecko w opcji Premium"
14. Abonenci, którzy skorzystają z "Promocji" zgodnie z punktem 2a, nie będą mogli
skorzystać z Promocji "Gdzie Jest Dziecko Pakiet Cykliczny Standard pierwszy tydzień
gratis".
15. Abonenci, którzy skorzystają z "Promocji" zgodnie z punktem 2b, nie będą mogli
skorzystać z Promocji "Gdzie Jest Dziecko w wersji Premium pierwszy tydzień gratis".
16. Abonenci, którzy włączą usługę w Promocji zgodnie z Regulaminem Promocji, a
następnie wyłączą usługę w czasie trwania Promocji będą mogli ponownie włączyć
usługę w dowolnym dla siebie czasie zgodnie z regulaminem usługi "Gdzie Jest
Dziecko" dostępnym na stronie http://www.gdziejestdziecko.pl/orange/regulamin
17. Abonent, który włączy usługę w Promocji zgodnie z regulaminem punkt 2a,
a następnie włączy usługę w Promocji zgodnie z regulaminem punkt 2b będzie miał
włączoną w Promocji usługę "Gdzie Jest Dziecko w opcji Premium",
a dodatkowo otrzyma niewykorzystane lokalizacje z usługi "Gdzie Jest Dziecko w
wersji Standard".
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18. Abonent może nabyć dowolną ilość kodów i włączać Promocję dowolną ilość razy w
czasie trwania okresu obowiązywania Promocji, ale każde takie działanie będzie
powodowało wyłączenie obowiązującej Promocji i włączenie nowej zgodnie z
regulaminem Promocji.
19. O tym, jaka usługa jest włączona w Promocji będzie decydował ostatni poprawnie
przeprowadzony proces włączenia Usługi w Promocji zgodnie z Regulaminem
Promocji.
20. Abonenci korzystający z Promocji po zakończeniu okresu Promocyjnego będą mogli
korzystać z usługi "Gdzie Jest Dziecko w opcji Standard lub Premium" płacąc opłatę
abonamentową zgodnie z regulaminem usługi "Gdzie Jest Dziecko".
21. Abonent będzie informowany SMS-em:
a. O planowanym przejściu w okres płatny SMS-em wysłanym na siedem dni
przed przejściem w okres płatny.
b. O planowanym przejściu w okres płatny SMS-em wysłanym na dwa dni przed
przejściem w okres płatny.
22. W każdej chwili Abonent może wyłączyć Promocję i zacząć korzystać z usługi
zgodnie z regulaminem usługi Gdzie Jest Dziecko. Aby to zrobić należy wysłać SMSa o treści PAYBACK STOP pod darmowy numer 8082.
23. Promocja może zostać w każdym czasie odwołana, co nie będzie powodowało utraty
praw nabytych przez Abonentów.
24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
postanowienia obowiązującego Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej
GSM 900/1800 i UMTS przez Orange Polska S.A. oraz "Regulaminem Usługi Gdzie
Jest Dziecko".
25. Mobilna sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca
między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez
Orange Polska

