
regulamin promocji „Pakiet minut Dzwoń i Mów w Orange Go”  
obowiązuje od dnia 3 marca do 31 marca 2007 r. 

 
Usługa promocyjna „Pakiet minut Dzwoń i Mów w Orange Go” („Promocja”) skierowana jest do Użytkowników oferty Orange Go. 
 
1. W ramach Promocji Użytkownik ma możliwość wielokrotnego zamówienia pakietu 20 minut („Pakiet”) do wykorzystania na połączenia 
głosowe w ramach sieci Orange, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 niniejszego Regulaminu. 
2. Zamówienie Pakietu umożliwia Użytkownikowi wykonywanie połączeń głosowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  
 
jak włączyć? 
3. W celu włączenia Pakietu należy wysłać SMS-a o treści PAKIET pod numer 180 (koszt wysłania SMSa wynosi 15 gr z VAT). Pakiet 
można również włączyć po zalogowaniu na stronie www.orange.pl/on-line albo przez kontakt z konsultantem Orange Biura Obsługi Klienta 
pod numerem *100 (1 zł z VAT za połączenie). 
4. Pakiet zostanie włączony w ciągu 24 godzin od chwili jego zamówienia, w sposób określony w pkt 3 niniejszego Regulaminu.  
W przypadku zleceń składanych SMS-em włączenie Pakietu zostanie dodatkowo potwierdzone SMS-em zwrotnym.  
5. Wysłanie SMS-a o błędnej treści nie spowoduje włączenia Pakietu, ale opłata za wysłanie SMS-a zostanie pobrana. 
6. Włączenie kolejnego pakietu możliwe jest dopiero po upływie 14 dniowego okresu ważności Pakietu. Dotyczy to również sytuacji, gdy 
Użytkownik wykorzystał minuty przyznane w ramach Pakietu przed upływem jego 14 dniowego okresu ważności.  
7. W przypadku reklamacyjnego wyłączenia Pakietu, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego włączenia Pakietu przed upływem 
terminu ważności Pakietu poprzedniego. W wypadku, gdy Użytkownik aktywuje drugi Pakiet przed upływem terminu ważności 
poprzedniego, środki w ramach Pakietu przysługują mu jedynie w terminie właściwym dla pierwszego Pakietu. 
 
jak korzystać? 
8. Pakiet można wykorzystać wyłącznie na połączenia głosowe do sieci Orange, z wyłączeniem numerów specjalnych i skróconych 
określonych w cenniku usług w ofercie Orange Go oraz połączeń w roamingu.  
9. W ramach Promocji można wykonywać połączenia głosowe z numerami w sieci Orange do łącznego limitu 1200 minut na 14 dni 
działania Usługi, pod warunkiem, że pod tym numerem połączenie będzie bezpośrednio odbierał odbiorca komunikatu (osoba, z którą 
Użytkownik korzystający z Promocji prowadzi rozmowę za pomocą połączenia głosowego), a nie zaś Użytkownik będzie łączył się  
z wybranym numerem, a połączenie poprzez ten numer będzie przekierowane dalej, czy to za pomocą innego połączenia głosowego, czy 
też metodą przesyłania głosu w formie transmisji danych (Voice Over Internet Protocol). Ponadto Użytkownik korzystający z Promocji 
zobowiązuje się nie udostępniać odpłatnie możliwości korzystania z Promocji innym osobom - takie działanie będzie traktowane jako 
działanie na szkodę Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
10. Minuty z Pakietu wykorzystywane są na połączenia w sieci Orange w pierwszej kolejności (przed niewykorzystanymi jednostkami 
taryfowymi i środkami pochodzącymi z innych promocji oraz doładowań).  
11. Pakiet należy wykorzystać w terminie 14 dni od dnia jego włączenia. Po upływie terminu ważności Pakietu zostanie on wyłączony,  
a niewykorzystane w ramach Pakietu minuty nie będą dostępne.  
12. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia liczby pozostałych w Pakiecie minut oraz terminu ważności Pakietu wysyłając SMSa o treści 
ILE pod numer 180 (koszt wysłania SMSa to 15 gr z VAT) lub na stronie www.orange.pl/on-line (po wcześniejszym zalogowaniu). 
13. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnego wyłączenia Pakietu. Pakiet zostanie wyłączony po upływie terminu określonego  
w pkt 11 lub w przypadku zmiany oferty Orange Go na inną.  
14. W przypadku wyłączenia pakietu z przyczyn określonych w pkt 13, w celu skorzystania z Pakietu, należy go ponownie włączyć,  
w sposób określony w pkt 3 niniejszego Regulaminu. 
15. Promocja dostępna jest tylko dla Użytkowników oferty Orange Go. W przypadku Użytkowników innych ofert, skorzystanie z Promocji 
jest możliwe dopiero po wcześniejszej zmianie oferty na Orange Go. 
 
ile to kosztuje? 
16. Opłata za uruchomienie Pakietu wynosi 5 zł z VAT. W przypadku braku wystarczającej ilości środków na koncie Pakiet nie zostanie 
uruchomiony. 
17. Minuta połączenia w sieci Orange w ramach Pakietu kosztuje 25 gr z VAT. 
18. Po wykorzystaniu minut z Pakietu opłata za każde następne połączenie głosowe do Orange będzie naliczana zgodnie  
z obowiązującym cennikiem usług w ofercie Orange Go. W przypadku wykorzystania środków pochodzących z Pakietu podczas 
wykonywania połączenia i kontynuowania go, opłata będzie naliczana za każdą kolejną jednostkę rozliczeniową, zgodnie z obowiązującym 
cennikiem usług w ofercie Orange Go.  
 
Pakiet Minut Dzwoń i Mów w Orange Go a inne promocje 
19. Promocja nie łączy się z Promocją 20 gr za minutę oraz usługą Przyjaciele. Użytkownik korzystający z Promocji 20 gr za minutę lub 
usługi Przyjaciele nie może włączyć Pakietu, a mający włączony Pakiet nie może skorzystać z Promocji 20 groszy za minutę ani usługi 
promocyjnej Przyjaciele. 
20. Promocję Pakiet minut Dzwoń i Mów w Orange Go można łączyć z promocją Darmowe Weekend w Orange Go - połączenia 
wykonywane w ramach promocji Darmowy Weekend w Orange Go nie powodują wykorzystania minut z Pakietu.  R
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dodatkowe informacje 
21. Użytkownik, który bez zgody PTK Centertel sp. z o.o. korzysta z Usługi niezgodnie z pkt 9 lub wykorzystuje kartę SIM z włączoną 
Usługą w adapterach komórkowych z pominięciem sieci innych uprawnionych operatorów, lub kierują ruch z innych sieci 
telekomunikacyjnych za pomocą kart SIM z włączoną Usługą, lub udostępniają Usługę w celu uzyskania korzyści majątkowych innym 
podmiotom, lub wykorzystują telefon i kartę SIM albo urządzenia telekomunikacyjne niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie  
z umową, będzie zobowiązany do zapłaty PTK Centertel sp. z o.o. kary umownej w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM z włączoną 
Usługą. Nie wyłącza to uprawnienia PTK Centertel sp. z o.o. do żądania od Użytkownika odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 
22. Promocja dotyczy wyłącznie połączeń głosowych wykonywanych w ramach sieci Orange w Polsce. Sieć Orange oznacza sieć pod 
nazwą „Orange” w Polsce, której operatorem jest PTK Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, 01-230 
Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, nr NIP 527-020-68-72. 
23. Pozostałe usługi dostępne dla Użytkownika pozostają bez zmian i podlegają przypisanym do nich opłatom zgodnym z Cennikiem 
oferty Orange Go. Użytkownik może również korzystać z innych usług i ofert promocyjnych (z zastrzeżeniem pkt 19) chyba, że regulamin 
danej oferty lub usługi stanowi inaczej. 
24. Włączenie usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej www.orange.pl,  
w salonach Orange oraz w salonach partner Orange. 
25. PTK Centertel sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Regulaminu, co nie będzie naruszać praw już 
nabytych.  
26. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia Usługi stosuje się obowiązujący Użytkownika Regulamin 
świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz obowiązujący Użytkownika Cennik usług w ofercie Orange Go. 
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