Regulamin promocji usługi "Gdzie Jest
Auto” 1 miesiąc gratis
obowiązuje od 31 grudnia 2015 r. do odwołania

Promocja "Gdzie Jest Auto – 1 miesiąc gratis" (dalej: "Promocja") jest dostępna dla wszystkich
abonentów Mobilnej Sieci Orange, korzystających z ofert głosowych dla klientów indywidualnych
(zwanych dalej: "Abonentami"), którzy w czasie jej obowiązywania zakupią w sklepie pod adresem
www.akcesoria.orange.pl dedykowany nadajnik GPS do usługi „Gdzie Jest Auto” (zwanej dalej:
„Usługą”) oraz dokonają aktywacji Usługi.
1.

W ramach Promocji:którzy dokonują pierwszej aktywacji Usługi w ramach Promocji, mogą
przedłużyć okres promocyjnego dostępu do Usługi, w którym nie są pobierane opłaty za Usługę z 14
do 30 dni.
2.

Z Promocji nie mogą skorzystać Abonenci, którzy wcześniej korzystali lub w czasie obowiązywania
Promocji korzystają z Usługi.
3.

Pozostałe warunki świadczenia Usługi pozostają bez zmian i są określone w Regulaminie usługi
„Gdzie Jest Auto” dostępnym na www.orange.gdziejestauto.pl
Mobilna Sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca miedzy
innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange Polska.
4.

Organizatorem Promocji 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. Numer kontaktowy: *100 (z
telefonów w Mobilnej Sieci Orange) lub numer 510100100 (w Polsce- z telefonu komórkowego w
sieci innego operatora niż Orange Polska lub z telefonu stacjonarnego oraz z zagranicy), zwana
dalej „Orange Polska”. Opłata za połączenia z ww. numerami jest zgodna z obowiązującym
danego abonenta cennikiem usług telekomunikacyjnych świadczonych, odpowiednio, przez
Orange w Mobilnej Sieci Orange lub innego operatora, z których to usług Abonent korzystał
będzie w momencie wykonywania ww. połączenia.
5.

Jak włączyć? Ile to kosztuje?
czasie obowiązywania niniejszej Promocji Abonent, który dokona zakupu Urządzenia GPS
współpracującego z Usługą za pośrednictwem sklepu

6. W

adresem www.akcesoria.orange.pl może skorzystać z niniejszej Promocji. Aby skorzystać z
Promocji, Abonent powinien w czasie jej obowiązywania:

7. pod

a) Aktywować Usługę na jeden ze sposobów określonych w Regulaminie usługi „Gdzie jest
auto”;
b) Po aktywacji Usługi wysłać bezpłatnego SMS-a o treści AUTO na numer 8082.
8. Koszt zakupu Urządzenia GPS to 309,00 zł z VAT.
1. W przypadku dokonania pierwszej aktywacji Usługi, w ramach niniejszej Promocji, okres promocyjnego dostępu
określony w Regulaminie Usługi zostaje wydłużony z 14 do 30 dni. Za okres promocyjnego dostępu nie pobiera się
opłaty (z zastrzeżeniem, iż Abonent może skorzystać z okresu promocyjnego dostępu tylko raz. Brak dezaktywacji
Usługi w sposób opisany w Regulaminie Usługi, w czasie biegu okresu promocyjnego dostępu, oznacza
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automatyczne przejście Usługi w opcję płatną, odnawialną w siedmiodniowych okresach rozliczeniowych,, oraz
naliczaniem opłaty za Usługę w wysokości 4,92 zł co 7 dni, z zastrzeżeniem szczególnych wymogów względem
Użytkowników prepaid określonych w Regulaminie Usługi.
9. W każdej chwili Abonent może bezpłatnie wyłączyć Usługę wysyłając SMS-a o treści STOP

A na numer 8082.

Po upływie Okresu Promocyjnego, w dniu przekształcenia się̨ Usługi w opcję płatną,
Abonenci, którzy nie wysłali SMS dezaktywującego Usługę̨, zostaną̨ poinformowani w
wiadomości SMS o przejściu Usługi w opcję płatną oraz o sposobie rezygnacji z Usługi.

10.

11.

Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym numerze telefonu.

Jak wyłączyć?
W każdej chwili można zrezygnować z Usługi wysyłając darmową wiadomość SMS o treści
STOP A na numer 8082.

12.

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.akcesoria.orange.pl oraz w siedzibie Orange
Polska S.A. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
postanowienia regulaminu Usługi Gdzie jest Auto dostępnego na www.orange.pl oraz w siedzibie
Orange Polska.
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