Regulamin promocji „Halo Granie dla każdego Nowego Klienta”
obowiązuje od 1.01.2011r. do odwołania

„Halo Granie dla każdego Nowego Klienta” („Promocja”) to promocja dostępna dla Klientów podpisujących umowę o
świadczenie usług telekomunikacyjnych w aktualnie dostępnej w Orange ofercie na abonament lub mix („Umowa”). W ramach
Promocji Abonent otrzymuje możliwość bezpłatnego korzystania z usługi Halo Grania („Usługa) z wskazanym przez Operatora
utworem muzycznym przez 30 dni.
jak włączyć?
1. Promoaja włączana jest w momencie zawierania Umowy.
jak korzystać?
2. W ramach Promocji Abonent otrzymuje możliwość korzystania z usługi Halo Granie z wskazanym przez Operatora utworem
muzycznym przez 30 dni od momentu włączenia Usługi „Okres promocyjny”.
3. Po upływie Okresu promocyjnego Usługa pozostanie włączona i będą za nią naliczane opłaty określone w regulaminie
usługi Halo Granie. Na 2 dni przed zakończeniem Okresu promocyjnego Abonent otrzyma SMS-a informującego go o przejściu
w okres płatny oraz o możliwości wyłączenia Usługi. Treść SMS-a: Za 2 dni zaczynasz okres płatny usługi HaloGranie. Oplata 2zl/mc. Jeśli chcesz wyłączyć, ślij WYLACZ na 3333 (0zł). Zmiana utworu na halogranie.orange.pl.
ile to kosztuje?
4. Włączenie/wyłączenie Usługi jest bezpłatne.
5. W trakcie Okresu promocyjnego opłata za korzystanie z Usługi jest bezpłatna.
6. Po upływie Okresu promocyjnego opłata miesięczna za korzystanie z usługi wynosi 2 zł (1,63 bez VAT)miesięcznie.
jak wyłączć?
7. Aby wyłączyć Usługę, wystarczy wysłać SMS-a o treści WYLACZ pod bezpłatny numer 3333.

RP444010111_1_OGSM/PDF25/1110, Strona 1 z 1

dodatkowe informacje
8. Włączenie Usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie PTK Centertel sp. z o.o., na stronie internetowej www.orange.pl,
w salonach Orange, w salonach partner Orange oraz salonach sprzedaży tp.
10. Usługa obowiązuje do odwołania, a Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi w każdym czasie
bez podania przyczyny, co nie będzie naruszać praw osób, które włączyły Usługę przed jej odwołaniem.
11. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia Usługi stosuje się obowiązujące Abonenta ofert na
kartę: Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej przez Spółkę pod firmą Polska Telefonia
Komórkowa-Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz obowiązujący Abonenta oferty na kartę Cennik usług.
12. Pozostałe warunki usługi Halo Granie pozostają bez zmian, zgodnie z Regulaminem usługi Halo Granie.
13. „Sieć Orange” oznacza sieć o nazwie Orange w Polsce, 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 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).

Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale
zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72)

