
usługa promocyjna „Pakiet MMS”  
obowiązuje od 8 września 2008 r. do odwołania 
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„Pakiet MMS” („Usługa”) to usługa promocyjna dostępna dla wszystkich Użytkowników w ofercie Orange POP. W ramach Usługi 
dostępny jest pakiet 40 MMS-ów do wykorzystania w ramach sieci Orange na poniżej określonych zasadach („Pakiet”). 
 
jak włączyć? 
1. Usługę można włączyć wysyłając SMS-a o treści AKT pod numer 727. Opłata za włączenie Usługi jest określona w pkt 13. 
(powiększona o koszt wysłanego SMSa tj. 20 gr  z VAT).  SMS-a należy wysłać z numeru, dla którego ma być włączona Usługa. 
2. Użytkownik przebywający za zagranicą nie może włączyć Usługi. 
3. Potwierdzeniem włączenia Usługi jest SMS zwrotny informujący o włączeniu Usługi oraz okresie przez który Usługa będzie 
świadczona zgodnie z pkt 9 („termin ważności MMSów”). 
4. Włączenie Usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu wysłania SMS-a przez Użytkownika. 
5. Użytkownicy oferty Max, Hit, Weekend, Zrób to Sam, Jedna Idea na Kartę, Dla Każdego, Nowy POP, Orange Go, Nowe 
Orange Go, Orange Free oraz Orange Music na kartę mają możliwość skorzystania z niniejszej promocji, pod warunkiem zmiany 
dotychczasowej oferty na ofertę Orange POP (tzw. migracja do nowej oferty) przed wysłaniem SMS-a zlecającego wyłączenie 
Usługi, w sposób określony w Regulaminie Migracji do oferty Orange POP (np. wysyłając SMS-a o treści OPOP pod numer 
1112). Po dokonaniu takiej zmiany na ofertę Orange POP Użytkownik nie ma możliwości powrotu do poprzednio posiadanej 
oferty (tzw. migracja powrotna). Nie dotyczy to ofert Nowe Orange Go oraz Orange Free na kartę oraz Orange Music na kartę - 
zasady migracji powrotnej określają regulaminy promocji: migracja do oferty Nowe Orange Go, migracja do oferty Orange Music 
na kartę oraz Orange Free na kartę. 
 
jak korzystać? 
6. W ramach Pakietu można skorzystać z 40 MMS- ów płatnych według następujących stawek: koszt 1 MMS-a w Pakiecie to 5 
gr. Opłaty za MMS-y wysłanie w ramach Pakietu są dodatkowymi opłatami w stosunku do opłat za włączenie Pakietu, o których 
mowa w pkt. 13 i 14 
7. MMS-y dostępne w ramach Usługi można wysyłać tylko i wyłącznie pod numery w sieci Orange z wyłączeniem numerów 
specjalnych określonych w cenniku usług w ofercie Orange POP oraz MMS-ów wysyłanych w roamingu i za granicą. 
8. Maksymalna wielkość pojedynczego MMS-a to 100kB.  
9. Z MMS-ów dostępnych w ramach Usługi można korzystać przez okres 30 dni liczonych od włączenia Usługi. Po tym okresie 
niewykorzystane MMS-y nie będą dostępne a ich wartość nie podlega zwrotowi. 
10. Istnieje możliwość wielokrotnego skorzystania z Usługi (zlecenia włączenia Usługi) w czasie trwania promocji. 
11. Jeżeli Użytkownik posiadając ważne i niewykorzystane MMS-y w ramach Usługi zamówi Usługę po raz kolejny, 
dotychczasowa ilość MMS-ów zostanie powiększona o 40 MMS-ów, a termin ważności MMSów zostanie przedłużony o kolejne 
30 dni od daty ostatniego włączenia Usługi.  
12. Można sprawdzić liczbę MMS-ów pozostałych w Usłudze oraz termin ważności MMSów poprzez wysłanie SMS-a o treści 
ILE pod numer 727 (koszt wysłania SMS-a pod nr 727 jest zgodny z obowiązującym cennikiem usług w ofercie Orange POP) 
 
ile to kosztuje? 
13. Opłata za włączenie Usługi jest pobierana z góry z niewykorzystanych jednostek taryfowych Użytkownika i wynosi 2 zł z VAT.  
W przypadku braku niewykorzystanych jednostek taryfowych Użytkownik nie ma możliwości zamówienia Pakietu. 
14. Po wykorzystaniu MMS-ów dostępnych w ramach Usługi oraz w przypadku MMS-ów nie objętych Usługą opłata za wysłanie 
każdego MMS-a jest zgodna z obowiązującym cennikiem usług w ofercie Orange POP.  
 
jak wyłączyć? 
15. Nie ma możliwości wyłączenia Usługi 
 
dodatkowe informacje 
16. Usługę można łączyć z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Orange POP, chyba że ich regulaminy stanowią inaczej  
17. Pakiet MMS-ów dostępnych w ramach Usługi przepada bezpowrotnie (a jego wartość nie podlega zwrotowi) po dokonaniu 
zmiany oferty, chyba, że taki sam Pakiet jest dostępny również w ofercie, na którą została dokonana zmiana. 
18. Niniejsza usługa promocyjna może być w każdym czasie odwołana bądź zmieniona bez podawania przyczyn, co nie 
powoduje utraty praw nabytych przed odwołaniem bądź zmianą promocji. 
19. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia Usługi stosuje się 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., obowiązujący cennik usług w ofercie Orange 
POP. 
20. Sieć Orange oznacza sieć pod nazwą „Orange” w Polsce, 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 i numerze NIP 527-020-68-72. Pojęcie „sieć Orange” nie 
obejmuje połączeń na numery przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi w oparciu o sieć, której operatorem 
jest Polska Telefonia Komórkowa - Centertel sp. z o.o. (operatorzy wirtualni).  

 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) 
 

 


