Regulamin promocji „Darmowe Halo Granie na 30 dni z darmowym utworem dla
wybranych Klientów ofert na Abonament”.
1.„Darmowe Halo Granie na 30 dni z darmowym utworem dla wybranych Klientów ofert na Abonament” („Promocja”) to promocja
dostępna dla wszystkich Abonentów sieci Orange, którzy są Abonentami sieci Orange korzystający z oferty na Abonament nie mający
aktywnej usługi Halo Granie oraz mający na dzień 6 maja 2011 r aktywną jedna usług: Minuty do Orange, Rozmowy do Wszystkich,
SMS do Wszystkich, Zatrzymaj Czas Pro, Wieczory i Weekendy, Dodatkowe Pakiety Internetowe, Twój przyjaciel, Megaduła, Do
Wszytskich 30 Extra, Do Wszystkich 60 Extra, Wszyscy w Orange 12 Extra, Wszyscy w Orange 18 Extra, Przyjaciel bez ograniczeń,
Popołudnia oraz Weekendy, Taniej w Abonamencie, Pakiet SMS/MMS, Dłuższy Kapitał Złotówek, Twój numer, Taniej po
Abonamencie, Zatrzymaj Czas
2. W ramach Promocji Abonenci spełniający warunek z pkt 1 otrzymują możliwość skorzystania z usługi Halo Granie (dalej: „Usługa”) z
darmowym Utworem „Oksana Predko Every little thing”,oraz opłatą za pierwszy 30-dniowy okres korzystania z usługi Halo Granie
(zwany dalej: „Okresem promocyjnym”), która wynosić będzie 0 zł. Pozostałe warunki usługi Halo Granie pozostają bez zmian –
zgodnie z Regulaminem usługi Halo Granie z wyjątkiem paragrafu 3 punkt 13. Klienci którzy skorzystają z Promocji „Darmowe Halo
Granie na 30 dni z darmowym utworem dla wybranych Klientów ofert na Abonament” nie będą mogli skorzytsać ponownie z
miesięcznego okresu darmowego.
3. W okresie od dnia 6 maja 2011 r. do dnia 6 sierpnia 2011 r.. usługa Halo Granie na warunkach opisanych w regulaminie niniejszej
Promocji
jest
włączana
automatycznie
wszystkim
Abonentom
spełniającym
warunek
z
pkt
1.
4. Na dwa dni przed automatycznym włączeniem Usługi zgodnie z pkt 3 powyżej, Abonenci zostaną poinformowani SMS-em o
planowanej aktywacji Promocji. W przypadku braku zgody na aktywację Promocji Użytkownicy powinni wysłać SMS-a o tresci STOP
pod numer 3333 (SMS jest bezpłatny). Po upływie 30-dniowego okresu promocyjnego usługa Halo Granie jest automatycznie
wyłączana chyba że, Klient wyrazi chęć dalszego korzystania z Usługi Halo Granie w wersji płatnej. Aby włączyć płatną wersję usługi
Halo Granie należy wysłać bezpłatnego sms-a o treści TAK pod numer 3333 (SMS jest bezpłatny).. Treść sms-a jaki otrzyma Abonent
na dwa dni przed rozpoczęciem akcji - „Juz za 2 dni Halo Granie i utwor za darmo w Twojej komorce. Po 30 dniach
usluga zostanie wylaczona. Jesli nie chcesz uslugi slij STOP na 3333 (0zl). Orange.pl” Opłata miesięczna za
korzystanie z usługi Halo Granie po okresie Promocyjnym wynosi 2,00 zł z VAT. miesięcznie.
5. W ramach Promocji nie jest pobierana opłata za korzystanie z utworu „Oksana Predko Every little thing”, przez okres 6 miesięcy
licząc od daty aktywacji.
6. W dniu automatycznego włączenia Usługi zgodnie z pkt3 powyżej, Abonenci, którzy nie wysłali sms-a rezygnacyjnego z
uczestnictwa w Promocji, zgodnie z pkt. 4 niniejszego Regulaminu, zostaną poinformowani SMS-em o aktywacji usługi Halo Granie
na warunkach promocyjnych oraz o sposobie rezygnacji z usługi. Rezygnacja z usługi jest bezpłatna i klient nie ponosi żadnych
kosztów z nią związanych. Treść sms-a jaki otrzyma Abonent w dniu Aktywacji Promocji Od dzis masz 30 dni darmowego

Halo Grania! Pozniej usluga zostanie wylaczona. Chcesz wylaczyc juz dzis? Slij WYLACZ na 3333 (0zl).
www.halogranie.orange.pl
7. Na dwa dni przed końcem Okresu promocyjnego każdy Abonent, który nie zrezygnował z udziału w Promocji zostanie
poinformowany SMS-em o dobiegającym końca okresie Promocyjnym. Abonent otrzyma SMS-a informującego o kończącym się za 2
dni okresie darmowym korzystania z usługi Halo Granie oraz o możliwości aktywacji usługi w wersji płatnej, w której abonament
wynosi 2 zł z VAT miesięcznie. Aby włączyć usługę Halo Granie w wersji płatnej należy wysłać bezpłatnego sms-a o treści: TAK pod
numer 3333 (SMS jest bezpłatny) Treść sms-a jaki otrzyma Abonent „Zostalo Ci 2 dni darmowego Halo Grania! Potem

usluge wylaczymy. Jesli
www.halogranie.orange.pl”
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Abonentowi, który sms-em nie wyrazi chęci korzystania z Usługi Halo Granie w wersji płatnej usługa zostanie wyłączona.
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8. Abonenci, którym promocyjna usługa Halo Granie zostanie włączona mogą w każdej chwili z niej zrezygnować. wysyłając
bezpłatnego SMS-a o treści STOP na numer 3333
9. Usługa jest wyłączana wszystkim Użytkownikom którzy wyślą bezpłatnego SMS-a zgodnie z pkt 4,i 8.
10. Pozostałe warunki usługi Halo Granie pozostają bez zmian, zgodnie z obowiązującym Regulaminem usługi Halo Granie z
wyjątkiem paragrafu 3 punkt 13. Klienci którzy skorzystają z Promocji „Darmowe Halo Granie na 30 dni z darmowym utworem dla
wybranych Klientów ofert na Abonament” nie będą mogli skorzytsać ponownie z miesięcznego okresu darmowego.
.
11. „Sieć Orange” oznacza sieć o nazwie Orange, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z
siedzibą: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, wpisana do KRS XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod

OGSM/PDF02/0511, Strona 2 z 2

numerem KRS 0000006107, kapitał zakładowy 2.690.501.964,00 PLN, NIP 527-020-68-72. Pojęcie „sieć Orange” nie obejmuje
połączeń na numery przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi w oparciu o sieć, której operatorem jest Polska
Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o. (operatorzy wirtualni).

