NJU/REG90/2013

Regulamin Promocji do usługi Halo Granie opcja „Gwiazdka” w
ofercie nju mobile
Obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania

„Promocja Gwiazdka ” zwana dalej „Promocją” to promocja dostępna dla wszystkich Abonentów oferty nju mobile. Promocja
świadczona jest przez Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich
160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995 (zwana dalej
„Organizatorem”).

Jak działa?
1.

W ramach Usługi Abonent otrzymuje możliwość zakupu utworu muzycznego (dalej „Utwór”), który słyszy w trakcie
wykonywania połączenie do Użytkownika usługi Halo Granie.

Jak włączyć?
2.
3.

4.

5.

Aby zakupić Utwór Abonent w trakcie odsłuchiwania Utworu wybiera na klawiaturze telefonu symbol ”*”
Po zakończeniu Utworu Abonent otrzyma SMS-a w którym poinformujemy, że w celu dokonania zakupu utworu należy
wysłać SMS-a o treści ( do każdego utworu będzie inna treść), w SMS-sie Abonent będzie poinformowany o kosztach
jakie poniesie w związku z zakupem utworu oraz w przypadku Abonentów którzy nie mają aktywnej usługi Halo Granie o
kosztach opłaty abonamentowej jakie zostaną naliczone.
Jeżeli Abonent wyśle SMS, o którym mowa w punkcie 3 powyżej (koszt SMSa 0 zł) , otrzyma SMS zwrotnego w którym
poinformujemy Abonenta, że zakupiony utwór został dodany do jego katalogu Halo Tonów, a w przypadku Klienta, który
nie miał aktywnej usługi Halo Granie w SMS-sie dodatkowo będzie umieszczona informacja o kosztach abonamentu jakie
będzie ponosił Abonent w związku ze świadczeniem usługi Halo Granie.
W przypadku, gdy wybrany Utwór jest utworem własnym Użytkownika do którego wykonywane jest połączenie, Abonent
dostaje SMS z informacją: „Wybrany przez Ciebie utwór jest nagraniem własnym użytkownika i nie możesz go zakupić.
Inne propozycje hitów na www.halogranie.njumobile.pl. Pozdrawiamy nju mobile”.

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.
Strona 1 z 2

NJU/REG90/2013
Jak wyłączyć?

6. Abonent może w każdym czasie zrezygnować z Usługi i dezaktywować Promocję poprzez wysłanie SMS -a pod
bezpłatny numer 3333

7. W pozostałym zakresie obowiązuje Abonenta: regulamin „usługi Halo Granie w ofercie nju mobile”.
8. Niniejszy regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.njumobile.pl.
9. „nju mobile” w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza ofertę w sieci mobilnej Orange, której Operatorem jest
Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995 (dalej „Operator”
lub Orange Polska). Pojęcie Mobilnej Sieci Orange nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych
przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w
szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery,
na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi.
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