
Regulamin akcji 

„Upominek od HTC” 

Obowiązuje w terminie od 11.05 do 30.06 2015 r. lub do wyczerpania zapasów 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Akcji "Upominek od HTC” jest spółka pod firmą: 

Brand Republic Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kuratowskiego 2/49, 02-747 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000511604, NIP 118-17-46-

369, Regon 015778446 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Sponsorem nagród określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) jest HTC 

Poland spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 c , 02-305 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364335, z kapitałem 

zakładowym w wysokości 234 350,00 PLN, NIP 525-24-89-552. Dystrybucję nagród prowadzi 

Organizator. 

2. „Mobilna Sieć Orange” oznacza sieć o nazwie Orange w Polsce, której Operatorem jest „Orange 

Polska S.A.” z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, o kapitale 

zakładowym 3.937.072.437 PLN i numerze NIP 526-02-50-995. Pojęcie „sieć Orange” nie obejmuje 

połączeń na numery przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi w oparciu o sieć, 

której operatorem jest „Orange Polska S.A.” (operatorzy wirtualni). 

Postanowienia szczegółowe: 

3. Akcja „Upominek od HTC” zwana dalej „Akcją” realizowana jest poprzez sklep internetowy Orange  

na stronie www.orange.pl. 

4. Warunki uczestnictwa określa Regulamin. Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne i oznacza 

akceptację postanowień Regulaminu. Akcja trwa od dnia 11-05-2015r. do dnia 30-06-2015r. lub do 

wyczerpania zapasów upominków reklamowych o których mowa w pkt 6.  

5. Akcja skierowana jest do abonentów ofert na abonament, klientów ofert mix Sieci Mobilnej 

Orange z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 Regulaminu (dalej zwanych „Klientami”), którzy spełnią 

poniższe warunki: 

a) złożą zamówienie w czasie trwania promocji na usługi telekomunikacyjne na czas 

określony w planie taryfowym Smart Plan Multi II, Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II Max, 

http://www.orange.pl/


Smart Plan Mix, Smart Plan Multi II na Raty, Smart Plan Halo II na Raty, poprzez sklep 

internetowy Orange na stronie internetowej www.orange.pl, 

b) zawrą z Operatorem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej „Umowa”), 

na czas określony w planie taryfowym Smart Plan Multi II, Smart Plan Halo II, Smart Plan 

Multi II Max, Smart Plan Mix, Smart Plan Multi II na Raty, Smart Plan Halo II na Raty, 

c) zakupią, w związku z zawieraną Umową, telefon: HTC One M9 

d) okażą kurierowi dowód osobisty i przekażą ksero wybranego dokumentu dodatkowego w 

chwili dostarczenia dokumentów oraz wybranego telefonu przez kuriera na wskazany przez 

Abonenta adres. 

6. W ramach Akcji, każdy Klient spełniający warunki określone w pkt 5 otrzyma:  

a) Kartę podarunkową w postaci karty plastikowej do sklepu Pandora o wartości 450 

(słownie: czterysta pięćdziesiąt) pln, którą można realizować tylko w salonach własnych 

PANDORA (w Warszawie, Łodzi i Trójmieście)Lista salonów stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu; 

b) Karta podarunkowa nie może być zrealizowana on-line za pośrednictwem sklepu 

internetowego PANDORA. Okres ważności Kart podarunkowych wydanych Klientom w 

ramach akcji promocyjnej, w okresie jej trwania upływa w dniu 31.12.2015 r. 

c) Karta podarunkowa nie może być łączona z innymi rabatami dostępnymi w sklepach 

PANDORA. 

d) Karta podarunkowa będzie dostarczona Klientowi na podany w zamówieniu adres (zgodnie 

z Regulaminem zakupów w Sklepie Internetowym Orange, dostępnym pod adresem 

www.orange.pl), w ciągu 20 (dwudziestu) dni kalendarzowych od dnia podpisania przez 

Klienta Umowy, jednak nie wcześniej niż w terminie 1 (jednego) dnia po dniu aktywowania 

Umowy w systemie Orange. 

7. Akcja skierowana jest wyłącznie do Klientów, zawierających umowy za pośrednictwem sklepu 

internetowego www.orange .pl na warunkach określonych w Regulaminie, na czas określony. 

8. Akcja nie dotyczy telefonów odnowionych. 

9. Reklamacje związane z Akcją powinny być składane w formie pisemnej, przesyłane pod adres: 

Orange Polska S.A. Trade Marketing Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa z dopiskiem: 

„Upominek od HTC”  

10. Reklamacje mogą być również kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

sklep@orange.pl. Orange zastrzega sobie termin rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację jako 2 

(dwa) dni robocze od momentu uzyskania zgłoszenia. Orange nie odpowiada za opóźnienia 

wynikające z przyczyn niezależnych od Orange. 

http://www.orange.pl/
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11. Reklamacje mogą być składane w czasie 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia 

zakończenia Akcji (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w 

terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się 

datę wpływu zgłoszenia do Organizatora. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie lub na inny 

adres niż wskazany w pkt 8, 9 nie będą rozpatrywane. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego 

Klientom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń w drodze postępowania sądowego. 

Niniejsze postępowanie reklamacyjne nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Klienta 

oraz nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Klienta na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

12. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl i w siedzibie Organizatora. 

13. Przystąpienie przez Klienta do Akcji będzie równoznaczne z faktem, że Klient zapoznał się 

i zaakceptował warunki Regulaminu. 

14. Upominek wskazany w pkt 6 będzie dostępny do końca obowiązywania Akcji lub do wyczerpania 

zapasów. 

15. W Akcji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, spełniające również warunki udziału w 

niniejszej Akcji. 

16. W zakresie nieregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

http://www.orange.pl/

