
usługę 

 

Regulamin Promocji "Wymień Punkty PAYBACK na

 usługę Gdzie Jest Dziecko 
Obowiązuje od 31 grudnia 2015r. do odwołania. 

 
 
 
 

"Wymień Punkty PAYBACK na usługi Gdzie Jest Dziecko (dalej: "Promocja") to 

promocja dostępna dla abonentów Mobilnej Sieci Orange korzystających z ofert 

głosowych dla klientów indywidualnych (dalej: „Abonenci”) W ramach Promocji Abonenci 

otrzymują możliwość korzystania z usługi "Gdzie Jest Dziecko w wariancie Pakiet 

cykliczny Standard" lub w wariancie Pakiet Cykliczny Premium, w zamian za 

zgromadzone punkty 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 wygenerować w 

zamian za zgromadzone na jego koncie Punkty PAYBACK kod uprawniający do 

korzystania z Usługi: 

a. W przypadku wariantu Pakiet Cykliczny Standard wygenerowanie  kodu 

będzie powodowało umorzenie 2000 Punktów PAYBACK 

b. W przypadku wariantu Pakiet Cykliczny Premium  nabycie kodu będzie 

powodowało umorzenie 7500 Punktów PAYBACK. 

3. Punkty PAYBACK zostają umorzone z chwilą wygenerowania kodu. Wygenerowanie  

kodu  uprawnia  do : 

a) korzystania z Usługi w wariancie Pakiet Cykliczny Standard przez 3 miesiące 

(trzy pełne 30-dniowe okresy rozliczeniowe) oraz korzystania z 30 

dodatkowych lokalizacji w każdym okresie rozliczeniowym objętym Promocją 

lub 

4. b) korzystanie z Usługi w wariancie Pakiet Cykliczny Premium przez 3 miesiące 

(12 pełnych, 7-dniowych okresów rozliczeniowych) oraz korzystania ze 100 

dodatkowych lokalizacji w każdym okresie rozliczeniowym objętym Promocją. W 

czasie korzystania przez Abonenta z Usługi w ramach wygenerowanego kodu, 

nie jest pobierana opłata abonamentowa za Usługę wynosząca odpowiednio x 

zł/ 30 dni w Pakiecie Cyklicznym Standard oraz x zł/ 7 dni w Pakiecie 

Cyklicznym Premium. 

5. Kod jest ważny przez 90 dni od dnia wygenerowania. Po tym czasie, 

aktywowanie Usługi w ramach niniejszej Promocji nie będzie możliwe.  

6. Po wygenerowaniu kodu, Abonent powinien wysłać go pod bezpłatny numer 

8082 aby przystąpić do Promocji, instrukcją , a następnie w celu aktywowania 

http://www.payback.pl/


Usługi wysłać  

dwie bezpłatne wiadomości SMS:: 

• pierwszą na numer 60504o treści  wskazanej w otrzymanym 

SMS-ie zwrotnym;  

• a następnie po otrzymaniu kolejnego SMS-a zwrotnego 

zawierającego  informacje o Usłudze oraz link do regulaminu, 

drugiej o treści TAK na nr 8082. 

 

7. Wygenerowanie kodu uprawnia Abonenta do skorzystania z Promocji i powoduje 

umorzenie Punktów PAYBACK w ilości określonej w w pkt 2 niniejszego 

regulaminu.. 

8. Każdy kod może być wykorzystany tylko raz i dla jednego numeru telefonu. 
9. Skorzystanie z Promocji jest możliwe niezależnie od tego, czy dany Abonent korzysta 

bądź nie z Usługi Gdzie jest dziecko w chwili przystąpienia do Promocji.  

 

10. Abonent może wygenerować dowolną ilość kodów i korzystać z  Promocji 

dowolną ilość razy w czasie jej obowiązywania. Ponowne skorzystanie z 

Promocji (tj. wygenerowanie nowego kodu) w trakcie trwania poprzedniego 

okresu promocyjnego, w którym nie są naliczane opłaty za korzystanie z Usługi, 

powoduje zakończenie tego okresu i rozpoczęcie nowego promocyjnego, 

trwającego 3 miesiące, zgodnie z postanowieniami pkt. 3 powyżej.  

11. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu, warunki świadczenia 

Usługi pozostają bez zmian i są określone w regulaminie „Gdzie jest dziecko” 

dostępnym na www.orange.pl oraz www.gdziejest dziecko.pl. W szczególności, 

w obu wariantach Usługi, w przypadku jej pierwszej aktywacji 14 dni stanowi 

okres promocyjnego dostępu, za który nie pobiera się opłaty  (z zastrzeżeniem, 

iż Użytkownik może skorzystać z okresu promocyjnego dostępu tylko raz na 90 

dni od ostatniej dezaktywacji niezależnie od wariantu Usługi). Brak dezaktywacji 

Usługi w sposób opisany w § 2 ust. 18-20 Regulaminu Usługi , w czasie biegu 

okresu promocyjnego dostępu, oznacza automatyczne przejście Usługi w opcję 

płatną, odnawialnej w trzydziestodniowych okresach rozliczeniowych dla 

„Pakietu Cyklicznego Standard” lub siedmiodniowych okresach rozliczeniowych 

dla „Pakietu Cyklicznego Premium” zgodnie z § 5 Regulaminu Usługi.   

12. W przypadku, w którym w ramach niniejszej promocji Abonent aktywuje Usługę 

po raz pierwszy, 3 miesiące korzystania z Usługi w wyniku wygenerowania 

kodu, rozpoczynają się po upływie 14-dniowego okresu promocyjnego dostępu 

opisanego w pkt. 11 powyżej.  

 

13. Promocja może zostać w każdym czasie odwołana, co nie będzie powodowało utraty 

praw nabytych przez Abonentów. 

14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

postanowienia "Regulaminu Usługi Gdzie Jest Dziecko". 

15. Mobilna sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca 

między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez 

Orange Polska

http://www.orange.pl/


 


