Regulamin promocji „Chroń Dzieci w Sieci na 30 dni za darmo”
obowiązuje od 12.09 do 30.10.2016r.

„Chroń Dzieci w Sieci na 30 dni za darmo” („Promocja”) to promocja dostępna dla Abonentów Mobilnej Sieci Orange („Abonenci”)
W ramach Promocji Abonent otrzymuje możliwość korzystania z usługi Chroń Dzieci w sieci w wariancie Premium („Usługa”) bez
ponoszenia opłat w Okresie promocyjnym, który zostaje przedłużony z 14 dni do 30 dni.
W zakresie nieopisanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Usługi
www.chrondzieciwsieci.pl.

dostępnego na

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al.
Jerozolimskie 160, 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 w wysokości 3 937 072
437,00 zł (wpłaconym w całości), NIP 526-025-09-95 9 (zwana dalej „Orange”).
jak włączyć?
1. Skorzystanie z 30-dniowego Okresu promocyjnego możliwe jest od 12.09.2016r. do 30.10.2016r. i wymaga:
• pobrania Aplikacji Dziecka ze strony http://cdws.pl/app oraz zarejestrowania się w Usłudze z wykorzystaniem hasła
„Chroń”, które należy wpisać w polu Kod promocyjny wyświetlonym w Aplikacji Dziecka na telefonie lub na stronie
www.chrondzieciwsieci.pl.
2. Aplikację Dziecka można również pobrać na telefon bezpośrednio z jednego ze sklepów z aplikacjami ze stron wymienionych
poniżej:
• dla Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.safekiddo.kid.orange.pl
• dla iOS: https://itunes.apple.com/pl/app/chron-dzieci-w-sieci-dziecko/id1141323172
• dla Windows Phone: https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/chron-dzieci-w-sieci-dziecko/9nblggh4tv7k
Za pobranie Aplikacji Dziecka oraz dalsze z niej korzystanie naliczana jest opłata za transmisję danych zgodnie z obowiązującym
Abonenta cennikiem usług telekomunikacyjnych.

ile to kosztuje?
Korzystanie z Usługi w czasie trwania Okresu Promocyjnego jest bezpłatne. W przypadku, w którym Abonent nie wyłączy Usługi
przed upływem Okresu Promocyjnego, Usługa przekształci się automatycznie w odnawialną opcję płatną, za którą naliczane będą
opłaty w wysokości 8,00 zł co 30 dni aż do momentu zlecenia jej wyłączenia przez Abonenta. Na 2 dni przed zakończeniem Okresu
promocyjnego Abonent otrzyma SMS-a informującego go o zbliżającym się przekształceniu się Usługi w opcję płatną oraz o
możliwości wyłączenia Usługi. W dniu przekształcenia się Usługi w opcję płatną do Abonenta zostanie wysłany SMS informujący
o tym fakcie.

jak wyłączć?
3. Aby wyłączyć Usługę, wystarczy zalogować się do serwisu i w ustawieniach konta wybrać Wylącz Usługę.
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dodatkowe informacje
4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Orange Polska oraz na
stronie
internetowej
www.chrondzieciwsieci.pl.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące Abonenta regulaminy: Regulamin oferty i cennik
z którego korzysta, Regulamin usługi Chroń Dzieci w Sieci, Regulamin Aplikacji.

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 526-0250-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych

