
usługa promocyjna „StartPOP SMSy na okrągło”  
obowiązująca od 19 stycznia 2007 r. do wyczerpania zapasów 

 
„StartPOP SMSy na okrągło” („Usługa”) to usługa promocyjna dostępna w ofercie POP przy zakupie promocyjnego (specjalnie 
oznakowanego) zestawu startowego. W ramach Usługi Użytkownik ma możliwość otrzymywania bezpłatnego pakietu 250 SMSów do 
wykorzystania w ramach sieci Orange („Pakiet”). 
 
jak włączyć? 
1. W celu włączenia Usługi należy, w trakcie jej trwania: 
- zakupić specjalnie oznaczony, promocyjny zestaw startowy,  
- wysyłać z numeru abonenckiego przypisanego do promocyjnego zestawu startowego SMS o treści SMSNO pod numer 202 (opłata 
za wysłanie SMSa według cennika usług w ofercie POP). Włączenie Usługi zostanie potwierdzone SMSem zwrotnym.  
2. Po włączeniu Usługi każde doładowanie konta kwotą minimum 25 zł będzie skutkowało przyznaniem Pakietu 250 SMSów, z 
zastrzeżeniem pkt 7.  
3. Użytkownik może włączyć Usługę w terminie 3 miesięcy od daty aktywacji startera, po tym terminie włączenie SMSów na okrągło 
jest niemożliwe. 
 
jak korzystać? 
4. SMSy dostępne w ramach Pakietu można wykorzystać wyłącznie w ramach sieci Orange z wyłączeniem numerów specjalnych 
określonych w obowiązującym Użytkownika Cenniku Usług w ofercie POP oraz SMSów wysyłanych w roamingu i do sieci 
zagranicznych. 
5. SMSy z Pakietu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed jednostkami pochodzącymi z doładowań. 
6. Z Pakietu można korzystać tylko przez okres aktywny wynikający z kwoty doładowania, na podstawie, którego przyznano Pakiet.  
Po tym okresie niewykorzystane SMSy nie będą dostępne. Każde kolejne doładowanie przedłuża ważność Pakietu o okres 
wynikający z kwoty doładowania. 
7. Doładowania konta zrealizowane za punkty Profit, poprzez numer 501 700 700 (usługa "Dzięki Tobie") lub za pomocą usługi 
promocyjnej „Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem” nie powodują przyznania pakietu 250 SMS-ów w ramach Usługi. 
8. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić ilość pozostałych w Pakiecie SMSów oraz termin ważności Pakietu w następujący 
sposób: 
- wysyłając SMS o treści ILESMSNO pod numer 1444 ( koszt SMSa: 20 gr z VAT), lub 
- korzystając z usługi Orange On-line; po zalogowaniu. 
9. Użytkownikowi, który po włączeniu Pakietu, zmieni ofertę na inną niż POP zostanie wyłączony Pakiet (SMSy przyznane przed 
zmianą oferty nie będą dostępne). Po ponownej migracji do oferty POP Użytkownik nie będzie mógł ponownie włączyć Usługi. 
 
ile to kosztuje? 
10. Za włączenie usługi SMSy na okrągło pobierana jest opłata w wysokości 5 zł z VAT oraz opłata za wysłania SMSa pod numer 202 
wg obowiązującego Użytkownika Cennika usług w ofercie POP.  
11. Po wykorzystaniu SMSów dostępnych w ramach Pakietu oraz w przypadku wysyłania SMSów nie objętych Pakietem, za 
wysyłanie SMSów pobierana jest opłata zgodna z obowiązującym Użytkownika Cennikiem usług oferty POP.  
 
 
dodatkowe informacje 
12. W przypadku zakupu promocyjnego zestawu startowego, o którym mowa w niniejszym regulaminie i niewłączania Usługi (zgodnie 
z pkt 1.) albo włączenia Usługi i doładowania konta za kwotę niższą od kwoty określonej w pkt 2. lub w sposób określony w pkt 7 
Pakiet nie zostanie przyznany. 
13. Użytkownik, który po otrzymaniu Pakietu skorzysta z oferty promocyjnej Zetafon, a następnie na skutek niedotrzymania warunków 
promocji Zetafon zostanie obciążony karą umowną (opłatą specjalną za niedotrzymanie warunków umowy) traci bezpowrotnie 
możliwość korzystania z Pakietu, nawet jeśli opłaci karę umowną i będzie kontynuował korzystanie z zakupionego promocyjnego 
zestawu startowego.  
13. Użytkownik, który włączył Usługę może skorzystać z usługi promocyjnej 10% więcej, na zasadach określonych w regulaminie 
usługi promocyjnej 10% więcej. 
14. SMSy pochodzące z Pakietu, które nie zostaną wykorzystane w czasie okresu aktywnego, o którym mowa w pkt 7. niniejszego 
Regulaminu nie podlegają zwrotowi na zasadach określonych w regulaminie promocji Gwarancja Zwrotu.  
15. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19 stycznia 2007 r. do odwołania. PTK Centertel sp. z o.o. zastrzega prawo do 
zakończenia świadczenia Usługi w każdym czasie bez podawania przyczyn , co nie będzie naruszać praw już nabytych. Zakończenie 
świadczenia Usługi oznacza, iż doładowanie konta po zakończeniu jej świadczenia nie skutkuje przyznaniem Pakietu. 
16. O zakończeniu świadczenia Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony SMSem. 
17. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.orange.pl, w salonach Orange oraz w salonach partner Orange. 
18. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia oferty promocyjnej stosuje Regulamin świadczenia usług 
telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa 
Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 września 2005 r. oraz obowiązujący Cennik Usług ofercie POP. 
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