
Regulamin usługi „Tanie Rozmowy” 
obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 do odwołania 

 

Postanowienia ogólne 

1. Usługa „Tanie Rozmowy” (dalej „Usługa”), to usługa skierowana 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”.   

2. Abonent w okresie od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania ma możliwość uruchomienia Usługi na 

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Warunki Usługi mogą być w każdym czasie 

zmienione lub odwołane, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych w ramach Usługi.  

3. Usługa dostępna jest w ramach oferty Orange dla Firm w planach taryfowych Oferta dla Firm 60, Oferta 

dla Firm 125, Oferta dla Firm 250, Oferta dla Firm 500 oraz Oferta dla Firm 1000. 

 

Na czym polega Usługa? 

4. Usługa obniża opłatę za minutę połączenia głosowego do sieci Orange oraz do sieci stacjonarnych do 

0,15 zł netto (0,18 zł z VAT) w planach taryfowych, o których mowa w pkt 3 niniejszego Regulaminu.  

5. Usługa działa: 

a) w ramach przyznanych Abonentowi środków z podstawowego pakietu kwotowego  wynikającego z 

wybranego przez Abonenta planu taryfowego oraz 

b) po wykorzystaniu środków z podstawowego pakietu kwotowego 

6. Usługa działa dla pojedynczego numeru na koncie abonenckim.  

 
Jak uruchomić Usługę? 

7. Abonent ma możliwość aktywacji Usługi w dowolnym dniu okresu rozliczeniowego składając zlecenie 

poprzez: 

a) wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu się na stronie www.orange.pl/online 

b) kontakt z konsultantem Biura Obsługi Klienta pod numerem *600 (połączenie zgodnie z 

 obowiązującym Abonenta cennikiem usług)  

c) kontakt z Przedstawicielem Handlowym Orange, 

d) osobisty kontakt w Punkcie Sprzedaży Orange. 

8. Aktywacja Usługi następuje nie później niż następnego dnia roboczego następującego bezpośrednio po 

dniu zlecenia aktywacji.  

 

Ile kosztuje Usługa? 

9. Za korzystanie z Usługi Abonent ponosi następujące opłaty: 

 

plan taryfowy 
Oferta dla 

Firm 60 

Oferta dla 

Firm 125 

Oferta dla 

Firm 250 

Oferta dla 

Firm 500 

Oferta dla 

Firm 1000 

abonament miesięczny za 

korzystanie z usługi Tanie 

Rozmowy 

10 zł 

(12,20 zł z VAT) 

5 zł  

(6,10 zł z VAT) 

stawka za minutę połączenia do 

sieci Orange i na numery 

stacjonarne w ramach usługi 

Tanie Rozmowy 

0,15 zł 

(0,18 zł z VAT) 

opłata za aktywację Usługi bezpłatnie 

opłata za dezaktywację Usługi 
2 zł  

(2,44 zł z VAT) 

 
10. W przypadku, gdy Usługa nie jest aktywna w pełnym okresie rozliczeniowym, za ten okres Abonent 

obciążony zostanie częścią miesięcznego abonamentu proporcjonalną do czasu, w którym Usługa była 

aktywna.  

11. Abonament za Usługę będzie naliczany z góry i wyszczególniony na fakturze za usługi 

telekomunikacyjne. 

 
Postanowienia końcowe  

12. Usługa Tanie Rozmowy nie obejmuje usługi Wideo Rozmowa, połączeń konferencyjnych, numerów 

bezpłatnych i specjalnych, określonych w obowiązującym Abonenta cenniku usług, numerów 
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należących do usługi Nieograniczone Rozmowy dla Firm, Biznes Grupa oraz Rozmowy bez Ograniczeń 

w Orange.  

13. Abonent przebywający za granicą nie ma możliwości korzystania z Usługi.   

14. Dezaktywacja Usługi następuje nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji 

dezaktywacji. 

15. Po dezaktywacji Usługi, opłaty za połączenia do sieci Orange oraz sieci stacjonarnych będą zgodne z 

obowiązującym Abonenta cennikiem usług.  

16. Opłaty za połączenia wykonywane w ramach usługi Tanie Rozmowy pobierane są za czas zaokrąglony 

do pełnej sekundy w górę. 

17. Mając włączoną Usługę można również korzystać z innych promocji i usług promocyjnych zgodnie z ich 

zasadami, chyba że warunki danej promocji lub usługi promocyjnej stanowią inaczej. 

18. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 

obowiązującego Abonenta: 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, cennika usług w 

ofercie Orange dla Firm oraz cennika usług w roamingu.  
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