Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto"
Pierwsze dwa tygodnie gratis w wersji Premium"
obowiązuje od 1 lutego 2014 r. do odwołania

1. "Gdzie Jest Auto pierwsze dwa tygodnie gratis w wersji Premium" (dalej: "Promocja") to
Promocja dostępna dla wszystkich Abonentów Mobilnej sieci Orange, zarówno
abonentów ofert na abonament jak i ofert na kartę (zwanych dalej: "Abonentami").
2. W ramach Promocji Abonenci spełniający warunek z pkt 1 powyżej otrzymują
możliwość skorzystania z usługi "Gdzie Jest Auto" w wersji "Pakiet Cykliczny Premium"
(zwanej dalej: "Usługą") za darmo, przez pierwszy tydzień korzystania z Usługi (zwanym
dalej: "Okresem promocyjnym"), uprawniającym do skorzystania z opcji "Lokalizacji
GPS". Pozostałe warunki Usługi pozostają bez zmian – zgodnie z Regulaminem usługi
"Gdzie Jest Auto" dostępnym na www.orange.gdziejestauto.pl.
Jak włączyć?
3. W okresie od dnia 1 lutego 2014 r. do odwołania Abonent może włączyć Promocję,
a. dla Abonenta włączającego Pakiet Cykliczny Premium poprzez wysłanie SMS o treści
GJAP lub AP lub SP lub PP na nr 60704,
b. dla Abonenta włączającego Pakiet Cykliczny Premium 2 poprzez wysłanie SMS o treści
GJAP lub AP lub SP lub PP na nr 61204,
c. dla Abonenta włączającego Pakiet Cykliczny Premium 3 poprzez wysłanie SMS o treści
GJAP lub AP lub SP lub PP na nr 61704,
d. dla Abonenta włączającego Pakiet Cykliczny Premium 4 poprzez wysłanie SMS o treści
GJAP lub AP lub SP lub PP na nr 62204,
Koszt SMS 0 zł. Po wysłaniu SMS usługa zostanie mu aktywowana na Okres promocyjny.
Ile to kosztuje?
4. Po zakończeniu Okresu promocyjnego Usługa przejdzie automatycznie w okres płatny.
Opłata za dalsze korzystanie z Usługi jest zgodna z regulaminem usługi "Gdzie Jest Auto"
i wyniesie:
a. dla Abonenta, który włączył Pakiet Cykliczny Premium 8,61 zł z VAT,
b. dla Abonenta, który włączył Pakiet Cykliczny Premium 2 14,76 zł z VAT,
c. dla Abonenta, który włączył Pakiet Cykliczny Premium 3 20,91 zł z VAT,
d. dla Abonenta, który włączył Pakiet Cykliczny Premium 4 27,06 zł z VAT,

5. Na dwa dni przed upływem Okresu promocyjnego opisanego w pkt 2, Abonenci, którzy
nie zrezygnowali z udziału w Promocji zostaną poinformowani w SMS o dobiegającym
końca Okresie promocyjnym i automatycznym przejściu w okres płatny odnawialny
cotygodniowo zgodnie z opłatami wskazanymi w pkt 4 powyżej. W przypadku braku
zgody na aktywację płatnej Usługi:
a. Abonent, który włączył w Promocji Pakiet Cykliczny Standard powinien wysłać SMS o
treści: STOP GJAP lub STOP AP lub STOP SP lub STOP PP na 8082,
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za 7 dni.

b.
c.
d.

Abonent, który włączył w Promocji Pakiet Cykliczny Standard 2 powinien wysłać SMS
o treści: STOP GJAP lub STOP AP lub STOP SP lub STOP PP na 8082,
Abonent, który włączył w Promocji Pakiet Cykliczny Standard 3 powinien wysłać SMS
o treści: STOP GJAP lub STOP AP lub STOP SP lub STOP PP na 8082
Abonent, który włączył w Promocji Pakiet Cykliczny Standard 4 powinien wysłać SMS
o treści: STOP GJAP lub STOP AP lub STOP SP lub STOP PP na 8082.

Koszt SMS 0 zł.
6. W dniu automatycznego płatnego przedłużenia Usługi po upływie Okresu promocyjnego
zgodnie z pkt 4 powyżej, Abonenci, którzy nie wysłali SMS z rezygnacją z uczestnictwa w
Promocji, zgodnie z pkt 5 niniejszego Regulaminu, zostaną poinformowani w SMS-ie o
aktywacji wersji płatnej usługi "Gdzie Jest Auto" oraz o sposobie rezygnacji z Usługi.
Rezygnacja z Usługi jest bezpłatna.
Jak wyłączyć?
7. Abonenci, którym Usługa zostanie włączona mogą w każdej chwili z niej zrezygnować
wysyłając SMS o treści zgodnej z pkt 5 powyżej.
8. Usługa jest wyłączana wszystkim Abonentom, którzy wyślą SMS zgodnie z pkt 5.
9. Usługa zostanie aktywowana na Okres promocyjny tylko raz dla pierwszego włączanego
pakietu.
10. Promocja może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana, co nie powoduje utraty
lub zmiany korzyści przyznanych Abonentom przed wprowadzeniem zmiany lub
odwołaniem Promocji.
11. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Promocji w każdym czasie
bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia świadczenia Promocji, Abonent, który
skorzystał z Promocji jeszcze przed jej zakończeniem może kontynuować korzystanie z
Promocji do wyczerpania przyznanego lokalizacji bądź zakończenia Okresu
promocyjnego.
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12. Mobilna Sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca
między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange
Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al.
Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy

Regulamin promocji usługi "Gdzie Jest Auto"
Pierwsze dwa tygodnie gratis w wersji "Premium"

