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promocja „Proste przejście na abonament”
obowiązuje od 17 czerwca 2008 r. do odwołania

„Proste przejście na abonament” to oferta promocyjna („Promocja”) dostępna dla Użytkowników, którzy dla danego numeru
abonenckiego zmieniają swój status na Abonenta podpisując stosowne oświadczenie oraz zawierając na piśmie umowę
o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony w ofercie Orange abonament lub Orange mix.

jak skorzystać?
1. Aby skorzystać z Promocji należy być przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe Użytkownikiem numeru abonenckiego

w ofercie Idea POP (Max, Hit, Weekend, Zrób to Sam), Dla Każdego, Jedna Idea na kartę, Nowy POP, Orange POP,
Nowe Orange Go, Orange Go lub Orange Free na Kartę i podpisać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas
określony w ofercie Orange abonament lub Orange mix z zachowaniem dotychczasowego numeru abonenckiego („Umowa”).

co w Promocji?
2. Dla każdego numeru abonenckiego aktywowanego w ramach Promocji w ofercie Orange abonament przyznawany jest

jednorazowo dodatkowy pakiet jednostek taryfowych („Bonus od Orange”) o wartości uzależnionej od Kwoty Abonamentu
wynikającej z zawartej umowy:

3. Dodatkowo dla każdego numeru abonenckiego aktywowanego w Promocji w ofercie Orange abonament przyznawany jest
bezpłatny pakiet 1000 SMS wymiennych na 500 MMS („Pakiet Mega SMS”).

4. Bonus od Orange oraz Pakiet Mega SMS zostaną włączone w ciągu 10 dni od dnia zawarcia Umowy, o czym Abonent zostanie
poinformowany SMS-em.

5. Pakiet Mega SMS przyznawany jest jednorazowo na cały okres rozliczeniowy, począwszy od pierwszego pełnego okresu
rozliczeniowego, przez trzy następujące bezpośrednio po sobie okresy rozliczeniowe. Łącznie Abonent otrzymuje 3000 SMS
wymiennych na 1500 MMS.

jak korzystać?
6. Bonus od Orange może być wykorzystany do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego od momentu zawarcia umowy

w Promocji.

7. W ofercie Orange abonament Bonus od Orange powiększy ilość jednostek taryfowych dostępnych w ramach Kwoty
Abonamentu i może być wykorzystany na usługi objęte Kwotą Abonamentu z wyłączeniem numerów skróconych, numerów
specjalnych określonych w Cenniku usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix, numerów: 501808080,*888,
501800800 oraz połączeń, SMS-ów i MMS-ów wykonywanych na numery zagraniczne i w roamingu.

8. Pakiet Mega SMS może być wykorzystany na SMS-y lub MMS-y wysyłane na numery abonenckie w Orange, z wyłączeniem
numerów skróconych, numerów specjalnych określonych w Cenniku usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix,
numerów: 501808080,*888, 501800800 oraz SMS-ów i MMS-ów wysyłanych na numery zagraniczne i w roamingu.

9. Pakiet Mega SMS jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed jednostkami taryfowymi dostępnymi w ramach Kwoty
Abonamentu.

10. Zmiana oferty Orange abonament na inną będzie jednoznaczna ze zleceniem wyłączenia Pakietu Mega SMS.

11. Niewykorzystany Bonus od Orange oraz SMS-y lub MMS-y z Pakietu Mega SMS nie podlegają zwrotowi.

12. Abonent ma możliwość wyłączenia Pakietu Mega SMS poprzez kontakt z konsultantem Orange Biura Obsługi Klienta
pod numerem *100 (opłata 1 zł z VAT za połączenie niezależnie od czasu jego trwania) ze skutkiem natychmiastowym.

13. Abonent, który zlecił wyłączenie Pakietu Mega SMS nie ma możliwości ponownego jego włączenia.

Kwota Abonamentu 25 zł 35 zł 55 zł 75 zł 100 zł 200 zł

Bonus od Orange 50 zł 100 zł 150 zł
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ile to kosztuje?
14. Bonus od Orange oraz Pakiet Mega SMS przyznane w ramach Promocji są bezpłatne.

15. Zlecając wyłączenie Pakietu Mega SMS Abonent ponosi koszt połączenia z numerem *100 (opłata 1 zł z VAT za połączenie
niezależnie od czasu jego trwania). Inne opłaty za wyłączenie ww. pakietów nie są pobierane.

16. Bonus od Orange jest wykorzystywany zgodnie z opłatami za połączenia głosowe, SMS-y i MMS-y w ramach Kwoty
Abonamentu.

17. W Promocji nie jest pobierana opłata za przyłączenie do sieci Orange (300 zł). Aktywując numer abonencki w ramach Promocji,
Abonent zobowiązany jest wnieść opłatę startową w wysokości 50 zł, którą może wykorzystać zgodnie z obowiązującym go
Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod
firmą Polska Telefonia Komórkowa – Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Cennikiem usług w ofertach
Orange abonament oraz Orange mix.

dodatkowe informacje
18. Promocję można łączyć z innymi promocjami dostępnymi dla Orange abonament lub Orange mix (w zależności od wybranej

przez Abonenta oferty) oraz dostępnymi dla danej oferty usługami promocyjnymi na warunkach określonych w regulaminach
tych promocji, chyba że regulaminy danej promocji lub usługi promocyjnej stanowią inaczej.

19. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.orange.pl, w salonach Orange, salonach partner Orange oraz salonach
sprzedaży tp.

20. Promocja może być w każdym czasie odwołana lub zmieniona bez podawania przyczyny, co nie będzie naruszać praw
nabytych w ramach Promocji.

21. W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się: Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix; Ogólne warunki
świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Orange abonament oraz Orange mix oraz obowiązujący Abonenta
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą
Polska Telefonia Komórkowa – Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

22. „Sieć Orange” oznacza sieć o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa – Centertel
spółka z o.o. z siedzibą: 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10 a, wpisana do KRS XII Wydział Gospodarczy – Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, kapitał zakładowy 2.690.501.964,00 PLN, NIP 527-020-68-72.

23. Niniejszy Regulamin został przygotowany przez: Polska Telefonia Komórkowa – Centertel spółka z o.o. z siedzibą
w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym
2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72).


