Regulamin
promocji 15 zł Cashback w Google Play
(obowiązuje od 15.10.2020 do 25.10.2020)

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest Orange Polska S.A., z siedzibą 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 („Orange”).
2. Promocja „15 zł Cashback w Google Play” (dalej „Promocja”), skierowana jest do obecnych i przyszłych abonentów usług
mobilnych Orange w ofercie abonamentowej z aktywną karta SIM.
3. Promocja obowiązuje wyłącznie na zakupy produktów lub usług na platformie Google Play dostępnej dla urządzeń z systemem
Android.
4. Mogą Państwo skorzystać z Promocji, jeśli w okresie jej obowiązywania:
1) korzystają Państwo z oferty abonamentowej Orange Polska SA i mają Państwo aktywną kartę SIM,
2) po raz pierwszy korzystają Państwo z płatności z udziałem Operatora Orange Polska SA „Dolicz do rachunku Orange”,
3) nie korzystali Państwo z usługi „Dolicz do rachunku Orange” w ciągu ostatniego roku (liczone wstecz od 01.10.2020),
4) posiadają Państwo urządzenie z systemem Android.
Warunki promocyjne
5. W ramach Promocji „15 zł Cashback w Google Play” otrzymają Państwo zniżkę do 15 zł na dowolnie wybrany produkt lub usługę
na platformie Google Play, za którą dokonają Państwo płatności „Dolicz do rachunku w Orange”.
6. Zniżka do 15 zł zostanie przyznana na pierwszy zakup dla jednego numeru telefonu (MSISDN) w czasie trwania promocji od 15 do
25 października 2020.
7. Zniżka jest jednorazowa i nie możecie jej Państwo wykorzystać na zakup kilku różnych produktów lub usług.
8. Jeżeli kupili Państwo produkt lub usługę za mniej niż 15 zł - nie możecie Państwo wykorzystać pozostałej kwoty zniżki na kolejne
zakupy.
9. Mogą Państwo skorzystać z promocji tylko raz dla jednego numeru telefonu (MSISDN).
10. Jeżeli zwrócicie Państwo produkt lub usługę na platformie Google PLAY, utracicie Państwo możliwość skorzystania ze zniżki.
W takim przypadku kolejny zakup nie będzie objęty promocją „15 zł Cashback w Google Play”.
Opłaty za zakupu
11. Pełna cena produktu lub usługi dostępna jest na platformie Google PLAY.
12. Zniżka nie jest widoczna na platformie Google PLAY. Po zakupie, w ciągu 24 godzin, otrzymają Państwo SMS z potwierdzeniem
przyznania zniżki.
13. Na dokumentach płatniczych, zniżka dla pierwszego produktu/usługi, który Państwo zakupili z wykorzystaniem „Dolicz do
rachunku” będzie widoczna jako Korekta salda w pozycji „Rozliczeniu poprzednich okresów” i uwzględniona w „Kwocie do zapłaty
z uwzględnieniem rozliczenia poprzednich okresów”.
14. Jeśli zakup będzie zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym, nie później niż 5 dni przed jego zakończeniem, zniżka będzie
widoczna na fakturze za bieżący okres rozliczeniowy.
15. Jeśli zakup będzie zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym, ale później niż 5 dni przed jego zakończeniem, zniżka będzie
widoczna na fakturze za kolejny okres rozliczeniowy.
16. Opłata, uwzględniająca zniżkę, naliczana będzie w następujący sposób:
1) jeżeli cena produktu/usługi jest wyższa niż 15 zł – na fakturze zobaczysz zniżkę w pozycji korekta salda na kwotę 15 zł;
2) jeżeli cena produktu/usługi jest równa 15 zł – na fakturze zobaczysz zniżkę w pozycji korekta salda będzie na kwotę 14,99 zł;
3) jeżeli cena produktu/usługi jest niższa niż 15 zł – na fakturze zobaczysz zniżkę w pozycji korekta na kwotę zakupu pomniejszoną
o 1 grosz;
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Postanowienia końcowe
17. W ramach promocji „15 zł Cashback w Google Play” możecie Państwo kupić dowolny produkt lub usługę, na przykład: aplikację,
film, grę, utwór, e-book lub dokonać zakupu w ramach gry/aplikacji. Aby skorzystać ze zniżki należy upewnić się, że karta sim jest
w urządzeniu, Wi-Fi jest wyłączone, a transmisja danych włączona. W celu skorzystania z promocji należy wejść do Google Play
i wybrać płatną grę/aplikację lub odpowiednio płatną opcję w ramach gry/aplikacji, którą chcecie Państwo zakupić. W kolejnym
kroku należy wybrać płatność z operatorem Orange jako domyślną formę płatności, następnie dokończyć konfigurację konta
wypełniając wszystkie wymagane pola i potwierdzić zakup.
18. W kwestiach nieuregulowanych przez ten Regulamin mają zastosowanie odpowiednie postanowienia instrukcji dokonywania
płatności za usługi z udziałem Operatora „Dolicz do rachunku Orange”.
19. Regulaminy Promocji oraz Instrukcję znajdziesz na stronie www.orange.pl.
20. Promocja „15 zł Cashback w Google Play” nie obowiązuje na urządzeniach z systemem Windows Phone oraz iOS.
21. Wszystkie ceny w tym regulaminie podaliśmy w złotych polskich (zł). Ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
22. Więcej informacji znajduje się na stronie Warunki korzystania z usługi Google Play.
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