
 

Regulamin promocji „Regulamin promocji „Regulamin promocji „Regulamin promocji „Nowa Nowa Nowa Nowa FirmFirmFirmFirma a a a MixMixMixMix    100100100100, , , , 200200200200” ” ” ”     
obowiązuje od dnia 02 lipca 2007 roku 

    
§ 1 ZAKRES § 1 ZAKRES § 1 ZAKRES § 1 ZAKRES PROMOCJIPROMOCJIPROMOCJIPROMOCJI        

1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie „Nowa Firma Mix 100, 200”, zwana dalej „Promocją”, skierowana jest do przedsiębiorców  
(w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) oraz innych podmiotów 
zarejestrowanych w rejestrze REGON, zwanych dalej „Abonentami”, zawierających w okresie jej trwania umowę o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w sieci Orange, zgodnie z Regulaminem 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 roku.  

2. Promocja obowiązuje od 02 lipca 2007 roku do odwołania lub do wyczerpania zapasów telefonów lub kart SIM. PTK Centertel sp. z o.o. 
zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn co nie będzie naruszało praw nabytych 
przez Abonenta przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem Promocji.  

3. „Sieć OrangeSieć OrangeSieć OrangeSieć Orange” w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa - 
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 (dalej „OperatorOperatorOperatorOperator”). Pojęcie „Sieć Orange” nie obejmuje 
jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora 
(operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, 
na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi. 

 
§ 2 PRZEDMIOT § 2 PRZEDMIOT § 2 PRZEDMIOT § 2 PRZEDMIOT PROMOCJIPROMOCJIPROMOCJIPROMOCJI    

1. W ramach niniejszej Promocji, Abonent ma prawo do: 
a) aktywacji numeru abonenckiego w planie taryfowym Nowa Firma Mix 100 lub Nowa Firma Mix 200,  
b) nabycia startera „Start Firma Mix”,  
c) nabycia telefonu w cenie promocyjnej właściwej dla planu taryfowego: 

- Nowy Orange dla Firm 160 w przypadku wyboru planu taryfowego Nowa Firma Mix 100, 
- Nowy Orange dla Firm 320 w przypadku wyboru planu taryfowego Nowa Firma Mix 200, 
określonej Cenniku telefonów w ofercie promocyjnej Nowy Orange dla Firm przy umowie na 24 miesiące (obowiązuje Abonentów 
zawierających umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony 24 miesięcy) albo Cenniku telefonów w ofercie 
promocyjnej Nowy Orange dla Firm przy umowie na 30 miesięcy (obowiązuje Abonentów zawierających umowę o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych na czas określony 30 miesięcy), obowiązującym w dniu zawarcia umowy.  

2. Koszt zakupu startera „Start Firma Mix” w ramach niniejszej Promocji obejmuje aktywację numeru abonenckiego w planie taryfowym Nowa Firma 
Mix 100 lub Nowa Firma Mix 200 i wynosi 50 zł (61 zł z VAT). 

3. Starter „Start Firma Mix” zawiera limit początkowy na karcie SIM o wartości 50 zł (61 zł z VAT) do wymiennego wykorzystania na połączenia, 
SMS-y i usługi zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu. 

4. Telefony oferowane w niniejszej Promocji posiadają blokadę SIM-lock umożliwiającą pracę telefonu jedynie z kartami SIM w sieci Orange. 
    

Promocyjna uPromocyjna uPromocyjna uPromocyjna usługa sługa sługa sługa „„„„50505050% % % % wwwwięcej ięcej ięcej ięcej w Mixie w Mixie w Mixie w Mixie dla Firmdla Firmdla Firmdla Firm””””    
5. W ramach niniejszej Promocji Abonentowi zostanie automatycznie włączona bezpłatna usługa „50% więcej w Mixie dla Firm” na warunkach 

określonych w Regulaminie promocyjnej usługi „50% więcej w Mixie dla Firm”. 
 

§ 3 OPŁATY§ 3 OPŁATY§ 3 OPŁATY§ 3 OPŁATY I USŁUGI I USŁUGI I USŁUGI I USŁUGI    
1. Dla każdego numeru abonenckiego aktywowanego w planie taryfowym Nowa Firma Mix 100 lub Nowa Firma Mix 200 opłaty będą zgodne z 

poniższą tabelą:    
Okres rozliczeniowy: JEDEN MIESIĄC    
Plan taryfowyPlan taryfowyPlan taryfowyPlan taryfowy    Nowa Nowa Nowa Nowa Firma Firma Firma Firma MixMixMixMix    100100100100    Nowa Nowa Nowa Nowa Firma Firma Firma Firma MixMixMixMix    200200200200    

Abonament miesięczny/ Pakiet kwotowy Abonament miesięczny/ Pakiet kwotowy Abonament miesięczny/ Pakiet kwotowy Abonament miesięczny/ Pakiet kwotowy 1)1)1)1)    100 zł (122 zł z VAT) 200 zł (244 zł z VAT) 

Opłata za minutę połączenia krajowego Opłata za minutę połączenia krajowego Opłata za minutę połączenia krajowego Opłata za minutę połączenia krajowego do Orange i sieci do Orange i sieci do Orange i sieci do Orange i sieci 
stacjonarnychstacjonarnychstacjonarnychstacjonarnych2)2)2)2)    

0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT) 

Maksymalna liczba minut abonamentowych Maksymalna liczba minut abonamentowych Maksymalna liczba minut abonamentowych Maksymalna liczba minut abonamentowych do Orange i sieci do Orange i sieci do Orange i sieci do Orange i sieci 
stacjonarnychstacjonarnychstacjonarnychstacjonarnych    

250 571 

Opłata za minutę połączenia krajoOpłata za minutę połączenia krajoOpłata za minutę połączenia krajoOpłata za minutę połączenia krajowego do wego do wego do wego do Abonentów Abonentów Abonentów Abonentów operatora sieci operatora sieci operatora sieci operatora sieci 
Polkomtel S.A, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.Polkomtel S.A, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.Polkomtel S.A, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.Polkomtel S.A, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. oraz  oraz  oraz  oraz 
dostawców usług świadczących usługi wyłącznie z wykorzystaniem dostawców usług świadczących usługi wyłącznie z wykorzystaniem dostawców usług świadczących usługi wyłącznie z wykorzystaniem dostawców usług świadczących usługi wyłącznie z wykorzystaniem 
sieci operatorów Polkomtel S.A, Polssieci operatorów Polkomtel S.A, Polssieci operatorów Polkomtel S.A, Polssieci operatorów Polkomtel S.A, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., ka Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., ka Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., ka Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., 
Polska Telefonia KoPolska Telefonia KoPolska Telefonia KoPolska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.mórkowa Centertel Sp. z o.o.mórkowa Centertel Sp. z o.o.mórkowa Centertel Sp. z o.o. lub P4 Sp. z o.o. lub P4 Sp. z o.o. lub P4 Sp. z o.o. lub P4 Sp. z o.o.    2)2)2)2)    

0,55 zł (0,67 zł z VAT) 0,50 zł (0,60 zł z VAT) 

Maksymalna liczba minut abonamentowych Maksymalna liczba minut abonamentowych Maksymalna liczba minut abonamentowych Maksymalna liczba minut abonamentowych do do do do Abonentów Abonentów Abonentów Abonentów operatora operatora operatora operatora 
sieci Polkomtel S.A, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.sieci Polkomtel S.A, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.sieci Polkomtel S.A, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.sieci Polkomtel S.A, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o.    
oraz dostawców usług śoraz dostawców usług śoraz dostawców usług śoraz dostawców usług świadczących usługi wyłącznie z wiadczących usługi wyłącznie z wiadczących usługi wyłącznie z wiadczących usługi wyłącznie z 
wykorzystaniem sieci operatorów Polkomtel S.A, Polswykorzystaniem sieci operatorów Polkomtel S.A, Polswykorzystaniem sieci operatorów Polkomtel S.A, Polswykorzystaniem sieci operatorów Polkomtel S.A, Polska Telefonia ka Telefonia ka Telefonia ka Telefonia 
Cyfrowa Sp. z o.o., Cyfrowa Sp. z o.o., Cyfrowa Sp. z o.o., Cyfrowa Sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.    
lub P4 Sp. z o.o.lub P4 Sp. z o.o.lub P4 Sp. z o.o.lub P4 Sp. z o.o.    

182 400 

Cena za wysłanie wiadomości SMS do operatorów krajowychCena za wysłanie wiadomości SMS do operatorów krajowychCena za wysłanie wiadomości SMS do operatorów krajowychCena za wysłanie wiadomości SMS do operatorów krajowych    0,16 zł (0,20 zł z VAT) 
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Cena za wysłanie wiadomości SMS do operatorów międzynarodowychCena za wysłanie wiadomości SMS do operatorów międzynarodowychCena za wysłanie wiadomości SMS do operatorów międzynarodowychCena za wysłanie wiadomości SMS do operatorów międzynarodowych    0,49 zł (0,60 zł z VAT) 

Cena za wysłanie wiadomości MMS do operatorów krajowychCena za wysłanie wiadomości MMS do operatorów krajowychCena za wysłanie wiadomości MMS do operatorów krajowychCena za wysłanie wiadomości MMS do operatorów krajowych    0,24 zł (0,29 zł z VAT) 

Cena za wysłanie wiadomości MMS do operatorów zagranicznychCena za wysłanie wiadomości MMS do operatorów zagranicznychCena za wysłanie wiadomości MMS do operatorów zagranicznychCena za wysłanie wiadomości MMS do operatorów zagranicznych    2,46 zł (3,00 zł z VAT) 

Kapitał Złotówek (przechodzenie niewykorzystanych jednostek Kapitał Złotówek (przechodzenie niewykorzystanych jednostek Kapitał Złotówek (przechodzenie niewykorzystanych jednostek Kapitał Złotówek (przechodzenie niewykorzystanych jednostek 
taryfowych na następny okres rozliczeniowy) taryfowych na następny okres rozliczeniowy) taryfowych na następny okres rozliczeniowy) taryfowych na następny okres rozliczeniowy) 3)3)3)3)    

bezpłatne 

Opłata za włączenie do sieci (aktywacja)Opłata za włączenie do sieci (aktywacja)Opłata za włączenie do sieci (aktywacja)Opłata za włączenie do sieci (aktywacja)    50 zł (61 zł z VAT)  

Połączenia międzynarodowe Połączenia międzynarodowe Połączenia międzynarodowe Połączenia międzynarodowe 4)4)4)4)    
stawka jak za połączenie krajowe + stawka z cennika połączeń 

międzynarodowych 
1) Opłata pobierana z góry za jeden okres rozliczeniowy, może być wykorzystana na rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz inne usługi dostępne  

w sieci Orange, zgodnie z cennikiem usług.    
2) Opłata za pełną minutę. Połączenia są rozliczane z dokładnością do 1 sekundy. Ceny za usługi są stałe, zarówno w ramach abonamentu 

jak i po jego wyczerpaniu i dodatkowym doładowaniu karty SIM.    
3) Bezpłatna usługa, umożliwiająca wykorzystanie w następnym okresie rozliczeniowym niewykorzystanych środków z poprzedniego okresu, 

przed uprzednim wykorzystaniu środków zawartych w bieżącym abonamencie.    
4) Za połączenia międzynarodowe pobierana jest dodatkowa opłata wg Cennika połączeń międzynarodowych w Orange. Cena jednostkowa 

połączenia międzynarodowego zależy od strefy taryfowej zaszeregowania kraju, do którego wykonywane jest połączenie. Opłata pobierana 
jest za każdą rozpoczętą minutę połączenia.    

    
2. W ramach niniejszej Promocji Abonent ma możliwość korzystania z usługi Nowy Wybrany Numer oraz innych usług dodatkowych na zasadach 

określonych w Cenniku usług w Ofercie Nowy Orange dla Firm dla planów taryfowych Nowa Firma Mix 20 i Nowa Firma Mix 50 ze zmianami 
wynikającymi z niniejszej Promocji.    

    
§ 4§ 4§ 4§ 4 WARUNKI  WARUNKI  WARUNKI  WARUNKI PROMOCJIPROMOCJIPROMOCJIPROMOCJI    

1. Warunkiem skorzystania z niniejszej Promocji jest:  
a) zawarcie z PTK Centertel sp. z o.o. umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony 24 albo 30 miesięcy, 
b) wyrażenie zgody na wykonanie kserokopii lub odpisu dokumentów wymaganych przez PTK Centertel sp. z o.o. do zawarcia umowy  

oraz dokumentów potwierdzających wiarygodność płatniczą Abonenta, zgodnie z obowiązującą Procedurą zawierania umowy  
o świadczenie usług telekomunikacyjnych w PTK Centertel sp. z o.o., 

c) wybór planu taryfowego Nowa Firma Mix 100 lub Nowa Firma Mix 200, 
d) zakupu telefonu zgodnie z § 2 pkt 1 lit. c) Regulaminu,  
e) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, 
f) zaakceptowanie warunków Regulaminu promocyjnej usługi „50% więcej w Mixie dla Firm”. 

2. Po upływie czasu, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a) umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przekształca się w umowę zawartą  
na czas nieokreślony.  

3. Abonent w czasie określonym w § 4 pkt 1 lit. a) zobowiązany jest do:  
a) utrzymywania aktywnego numeru w sieci Orange, 
b) niedokonywania odłączenia czasowego na życzenie Abonenta,  
c) niedokonywania zmiany Abonenta, 
d) niewypowiadania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

4. W czasie pierwszych pełnych 24 okresów rozliczeniowych Abonent zobowiązuje się nie dokonywać zmiany planu taryfowego na plan taryfowy  
o niższym pakiecie kwotowym niż plan wybrany w momencie aktywacji numeru abonenckiego w niniejszej Promocji. 

5. Abonent w czasie pierwszych 24 pełnych okresów rozliczeniowych, nie ma możliwości zmiany planu taryfowego na plan taryfowy inny niż Firma 
Mix. 

6. Niedotrzymanie warunków Promocji określonych w § 4 pkt 3 będzie traktowane jako wypowiedzenie umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych przez Abonenta, z przyczyn leżących po jego stronie.  

 
§ 5§ 5§ 5§ 5 KARY UMOWNE, OPŁATY SPECJALNE  KARY UMOWNE, OPŁATY SPECJALNE  KARY UMOWNE, OPŁATY SPECJALNE  KARY UMOWNE, OPŁATY SPECJALNE     

W przypadku naruszenia przez Abonenta warunków niniejszego Regulaminu, określonych w § 4 pkt 3 lub 4, a także rozwiązania umowy  
przez PTK Centertel Sp. z o.o. z przyczyn leżących po stronie Abonenta, PTK Centertel Sp. z o.o. uprawniona jest żądać od Abonenta opłaty 
specjalnej w wysokości 1000 zł dla każdego numeru abonenckiego, którego naruszenie dotyczy.  
 

 
§ 6§ 6§ 6§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  POSTANOWIENIA KOŃCOWE     

1. Promocja dostępna jest wyłączenie u Przedstawicieli Handlowych sieci Orange, co oznacza, że skorzystanie z Promocji nie będzie możliwe  
w punktach sprzedaży Orange (Salon Orange, Salon partner Orange, Salony sprzedaży TP, Sieci Handlowe). 

2. W okresie, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a) Abonent nie ma możliwości jednoczesnego korzystania z usług oraz ofert promocyjnych 
obniżających koszty połączeń głosowych lub wysokość opłaty abonamentowej, dotyczących numeru abonenckiego, objętego niniejszą 
Promocją chyba, że regulamin usługi lub oferty promocyjnej stanowi inaczej. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 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 roku, Regulaminu promocyjnej usługi „50% więcej w Mixie dla Firm” oraz obowiązującego 
Abonenta cennika usług. 
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