
 

  Regulamin serwisu 
www.hurt-orange.pl  

obowiązujący od 01.03.2021 r. 

Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. ISI – Interfejs Systemu Informatycznego dostępny za pośrednictwem Serwisu. 

2. POKO – Platforma Obsługi Klientów Operatorów dostępna za pośrednictwem Serwisu. 

3. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o zasadach zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania 

przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika; dostępny pod adresem internetowym: https://www.hurt-orange.pl/wp-

content/uploads/2021/03/polityka-prywatnosci.pdf 

4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami. 

5. Serwis – serwis dostępny pod adresem www.hurt-orange.pl, za pośrednictwem którego świadczone są usługi. 

6. Strony – Usługodawca i Użytkownik. 

7. Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu opisane w cz. III Regulaminu. 

8. Usługodawca – Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, pod numerem 0000010681; 

REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 3.937.072.437 w całości opłacony. 

9. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. 

Postanowienia ogólne 

10. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. 

11. Usługi dostępne poprzez Serwis świadczy Usługodawca. Usługi świadczone przez Usługodawcę są bezpłatne dla Użytkownika. 

12. Korzystanie z Serwisu oraz z Usługi oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz akceptację 

Polityki prywatności. 

13. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu dla 

Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będzie 

każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu. 

15. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików „Cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez 

Usługodawcę są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym https://www.hurt-orange.pl/wp-

content/uploads/2021/03/polityka-prywatnosci.pdf 

16. Zasady zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika, 

udostępnianych za pośrednictwem Serwisu są określone w Polityce prywatności. 

Usługi 

17. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi niewymagające rejestracji: 

1) Udostępnienie informacji, w zakresie hurtowej oferty Usługodawcy skierowanej do przedsiębiorców telekomunikacyjnych (m.in. 

prezentacja ofert i możliwość ich porównywania). 

2) Zapewnienie dostępu do strony logowania do konta użytkownika w ISI i POKO. 

3) Umożliwienie Użytkownikowi dokonywania do Usługodawcy zgłoszeń za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakresie: 

a) szczegółowych zapytań dotyczących usług 

b) zamówienia spersonalizowanego Newslettera 

c) uzyskania pozostałych informacji dotyczących ofert i usług hurtowych, oraz otrzymania od Usługodawcy odpowiedzi na 

dokonane zgłoszenia Użytkownika. 

18. Informacje w zakresie hurtowej oferty Usługodawcy skierowanej do przedsiębiorców telekomunikacyjnych udostępniane w ramach 

Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego. Należy je rozumieć, jako zaproszenie do negocjacji. 

19. Usługa dostępu do strony logowania do ISI i POKO nie obejmuje dostępu do ISI i POKO oraz korzystania z ISI i POKO. Warunki 

uzyskania przez Użytkownika dostępu do ISI i POKO oraz warunki korzystania z ISI i POKO Strony ustalają w odrębnej 

umowie/porozumieniu. 

20. W celu dokonania przez Użytkownika zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego Użytkownik powinien wypełnić 

wszystkie pola wskazane w formularzu kontaktowym, w szczególności powinien zamieścić swoje dane kontaktowe w celu 

rozpatrzenia przez Usługodawcę zgłoszenia oraz udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na dokonane zgłoszenie na adres poczty 

elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

21. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług świadczonych z wykorzystaniem Serwisu poprzez zaprzestanie 

korzystania z Serwisu. 
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