Regulamin
promocji „Rabat 200zł na terminal
dla Klientów, którzy zakupili kupon rabatowy
za pośrednictwem serwisu Groupon.pl”
Obowiązuje od 29.10.2015 r. do 3.11.2015 r.

1.

Organizatorem Promocji "200 zł zniżki dla klientów Groupon" (dalej "Promocja") jest spółka pod firmą Orange
Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, z
pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej (NIP) 526-02-50-995 (zwana dalej "Orange").

2.

Promocja obowiązuje od dnia 29.10.2015 r. do dnia 3.11.2015 r. lub do wyczerpania zapasów, dalej "Czas
trwania Promocji".

3.

Promocja dostępna jest dla klientów będących konsumentami (dalej "Abonenci"), którzy w Czasie trwania
Promocji, spełnią łącznie poniższe warunki:
a)

b)
c)

zakupią za pośrednictwem serwisu Groupon.pl (zgodnie z zasadami określonymi w "Warunkach sprzedaży
Groupon sp. z o.o." zamieszczonymi na stronie www.groupon.pl) 16-sto cyfrowy Kod Groupona za 19 zł
(dalej "Kod rabatowy"), uprawniający do rabatu na cenę terminala, w jednej z ofert wskazanych w pkt c)
poniżej
wejdą na stronę http://www.orange.pl/kupon i aktywują Kod rabatowy
przejdą na stronę www.orange.pl i zawrą nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (zwaną
dalej "Umową") bądź aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (zwany dalej "Aneksem")
na czas oznaczony 24 miesiące w jednej z ofert: Smart Plan LTE 55,98 (39,99 z aktywną usługą e-faktura, z
aktywną zgodą marketingową na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty Orange oraz z aktywnym
rabatem za podpisanie umowy na czas określony), Smart Plan LTE 65,98 (49,99 z aktywną usługą efaktura, z aktywną zgodą marketingową na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty Orange oraz z
aktywnym rabatem za podpisanie umowy na czas określony), Smart Plan LTE 85,98 (69,99 z aktywną
usługą e-faktura, z aktywną zgodą marketingową na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty
Orange oraz z aktywnym rabatem za podpisanie umowy na czas określony), Smart Plan LTE 105,98 (89,99
z aktywną usługą e-faktura, z aktywną zgodą marketingową na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia
oferty Orange oraz z aktywnym rabatem za podpisanie umowy na czas określony), w wyniku zamówienia
złożonego za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.orange.pl;

4.

Kod uprawnia do rabatu w wysokości 200 zł na zakup dowolnego urządzenia dostępnego w jednej z ofert
wymienionych w pkt 5 poniżej. Orange zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby urządzeń konkretnego
modelu dostępnego w ramach Promocji. W takim przypadku Kod będzie mógł zostać wykorzystany na podobne
urządzenie, wymienione w cennikach wskazanych w pkt 5 poniżej.

5.

Rabat wynikający z Kodu może być wykorzystany wyłącznie w przypadku, w którym cena urządzenia określona
w cennikach:
a.
b.

6.

Cennik produktów w ofertach Smart Plan LTE i Smart Plan LTE Wspólny w sklepie orange.pl przy
umowie na 24 miesiące;
nie będzie niższa niż 201 zł.

Wysokość rabatu zmienia wysokość ulgi udzielonej przez Orange Abonamentowi i wpływa na wysokość kar
umownych w przypadku wypowiedzenia przez Abonenta z jego winy Umowy przed upływem okresu, na który
została zawarta.
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7.

Kod można wykorzystać tylko jeden raz. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Kod nie
może zostać wykorzystany ponownie.

8.

Zabronione jest udostępnianie Kodu innym osobom.

9.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Smart Plan LTE 55,98; 65,98; 85,98; 105,98
oraz Smart Plan LTE Główny 115,98; 165,98, które są oparte o funkcjonalność kodów zniżkowych,
prowadzonymi przez Orange w terminie 29.10.2015 r. do 3.11.2015 r.

10. Promocja nie łączy się z Promocją na mBank.pl, Orange Finanse i innymi promocjami, które umożliwiają
otrzymanie kolejnego gadżetu / prezentu / kodu promocyjnego nie wchodzącego w zakres umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych.
11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają: Regulamin oferty Smart Plan LTE,
Regulamin oferty Smart Plan LTE Wspólny, , Cennik usług w ofercie Smart Plan LTE, Cennik usług w ofercie
Smart Plan LTE Wspólny, oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla
Abonentów ofert na abonament z dnia 8 czerwca 2014 roku

12. Regulamin dostępny jest w siedzibie Orange Polska S.A oraz na stronie www.orange.pl.
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