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regulamin 

                                              Promocji „Gdzie Jest Dziecko Standard dla Klientów oferty Smart Plan LTE”  
obowiązuje od dnia 30 września 2016 roku do odwołania  

 

„Gdzie Jest Dziecko Standard  dla klientów oferty Smart Plan LTE” („Promocja”) to promocja dostępna dla Klientów („Abonentów”) 
zawierających nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) lub zawierających aneks do umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych („Aneks do umowy”) na czas oznaczony w ramach jednej z ofert:  

 Smart Plan LTE z kwotą abonamentu   65,98 zł, 85,98 zł lub 105,98 zł,  

 Smart Plan LTE tylko SIM  z kwotą abonamentu 65,98 75,98 lub 105,98 zł, 

 Smart Plan  LTE bezterminowy z kwotą abonamentu 60,99 zł. 

 

Podane kwoty abonamentów nie uwzględniają rabatów dostępnych w ofercie, w tym rabatu za wyrażenie zgody marketingowej oraz 
rabatu za e-fakturę i terminową płatność rachunków.  

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 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 9 (zwana dalej „Orange”) 
W ramach Promocji Abonent otrzymuje możliwość korzystania z Usługi bez ponoszenia opłat w Okresie promocyjnym, który wynosi do 180 dni z 
zastrzeżeniem, pkt 2 poniżej.  W zakresie nieopisanym w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Gdzie jest Dziecko 
dostępnego na www.orange.gdziejestdziecko.pl. 

 

1. Abonent może podjąć decyzję o skorzystaniu z Promocji w chwili zawierania Umowy lub Aneksu do umowy poprzez wyrażenie zgody na 
włączenie Usługi.  
2. Jeżeli Abonent nie wyrazi zgody na przystąpienie do Promocji w momencie zawierania Umowy lub Aneksu do umowy,  będzie mógł 
przystąpić do niej w późniejszym terminie wysyłając SMS-a o treści CHCE lub GJD  pod bezpłatny numer 60504. W takim przypadku Abonent 
nie będzie mógł skorzystać z pełnego Okresu promocyjnego- czas bezpłatnego korzystania z Usługi liczony będzie od dnia włączenia Usługi w 
ramach niniejszej Promocji do 180 dnia następującego po dniu zawarcia Umowy lub Aneksu do umowy.   
  
 

 

ile to kosztuje? 
3. Skorzystanie z Promocji jest bezpłatne.  

W trakcie obowiązywania Okresu promocyjnego nie są naliczane opłaty za korzystanie z Usługi. 
W przypadku, w którym Abonent nie wyłączy Usługi przed upływem Okresu Promocyjnego, Usługa przekształci się automatycznie  w 
odnawialną opcję płatną, za którą naliczane będą opłaty w wysokości 6,15 zł co 30 dni aż do momentu zlecenia jej wyłączenia przez 
Abonenta. Na 2 dni przed zakończeniem Okresu promocyjnego Abonent otrzyma SMS-a informującego go o zbliżającym się 
przekształceniu się Usługi w opcję płatną oraz o możliwości wyłączenia Usługi. W  dniu  przekształcenia się Usługi w opcję płatną  do 
Abonenta zostanie wysłany SMS informujący o tym fakcie. 

 

jak wyłączć? 
4. Aby wyłączyć Usługę, wystarczy wysłać SMS-a o treści STOP GJD pod bezpłatny numer 8082. 

 
dodatkowe informacje 
5. Niniejszy regulamin  dostępny jest w siedzibie Orange Polska, na stronie internetowej  www.orange.gdziejestdziecko.pl, w salonach 
Orange, w salonach partner Orange. 
6. Promocja obowiązuje do odwołania, a Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania 
przyczyny, co nie będzie naruszać praw osób, które włączyły Usługę w ramach Promocji.  
7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia  Regulaminu Oferty Smart Plan LTE lub 
Regulamin Oferty Promocyjnej  Smart Plan LTE tylko SIM oraz Regulamin Usługi Gdzie jest Dziecko.  
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