
Regulamin promocyjnej usługi „Pakiet E-mail dla Firm” 
obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 r. do odwołania 

 

Postanowienia ogólne 

1. Usługa „Pakiet E-mail dla Firm”, zwana dalej „Usługą”, 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”.  

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

określonych w niniejszym Regulaminie. Warunki Usługi mogą być w każdym czasie zmienione lub odwołane, co nie 

może naruszać praw nabytych w ramach Usługi.  

3. Usługa dostępna jest w planach taryfowych: Oferta dla Firm 60, 125, 250, 500 lub 1000, Orange dla Firm 40, 80,160, 

320 lub 600, Pakiet dla Firm, Nowy Pakiet dla Firm, Firma 25, 50,100, 200,1000, Top 300, Top Firma 800, Meritum, 

Meritum Bis, Meritum 20, 50, 100, 150, 200 lub 250, Idea Firma 25, 50 lub 100, Idea Top firma 200 lub 400, Nowa 

Idea dla Firm 50, 100, 200 lub 400, Taryfa Malejąca dla Firm, Hurtowy Pakiet Minut, VAR1 lub Nowy VAR. 

 

Na czym polega Usługa? 

4. W ramach Usługi Abonent ma możliwość korzystania z pakietu 10 MB do wykorzystania na przesyłanie danych po 

 publicznych APN: wap lub Internet.  

5. Usługa działa dla pojedynczego numeru na koncie abonenckim.  

 

Jak uruchomić Usługę?  

6. Usługę można uruchomić w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego, składając zlecenie poprzez: 

a) kontakt z konsultantem Orange Biura Obsługi Klienta pod numerem *600 (połączenie zgodne z obowiązującym 

Abonenta cennikiem usług) lub 

b) wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu na stronie www.orange.pl/online, lub  

c) kontakt z konsultantem w Punktach Sprzedaży Orange (salony Orange, salony partner Orange, Salony sprzedaży 

TP, Sieci Handlowe).  

2. Aktywacja Usługi następuje nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu złożenia przez 

Abonenta dyspozycji aktywacji, z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego Regulaminu. 

3. Dezaktywacja Usługi możliwa jest w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego. Dezaktywacja Usługi skutkuje na 

koniec okresu rozliczeniowego. Po dezaktywacji Usługi, opłaty za ilość wysłanych i odebranych danych będą zgodne z 

obowiązującym cennikiem usług. 

4. Abonent, w odniesieniu do tego samego numeru abonenckiego, nie ma możliwości jednoczesnego korzystania z 

Usługi oraz innych usług obniżających transmisję danych GPRS, a w szczególności z promocyjnej usługi: „Business 

Everywhere”, „Nowe Pakiety Firmowe GPRS”, „Pakiet Okazjonalny”, „LicencjaGPRS” oraz „LicencjaEDGE”. Złożenie 

dyspozycji aktywacji innej usługi dotyczącej transmisji danych GPRS jest równoznaczne z dyspozycją dezaktywacji 

usługi „Pakiet E-mail dla Firm”. 

 

Ile kosztuje Usługa? 

5. Za każdy numer abonencki z aktywną Usługą Abonent obciążony zostanie opłatami następującej wysokości: 

 

Pakiet E-mail dla Firm    5) 6)    

Okres rozliczeniowy: jeden miesiąc  

Liczba MB w pakiecie  10 MB 

Cena pakietu 1) 2) 3) 4) 8 zł (9,76 zł z VAT) 

Cena po przekroczeniu pakietu  0,10 zł (0,12 zł z VAT) za 100 kB 

 

1) Opłata obejmuje możliwość realizowania pakietowej transmisji danych oraz pakiet bezpłatnych megabajtów 

danych. 

2) Opłata dotyczy dostępu do usługi WAP Orange w ramach sesji GPRS przy ustawieniach APN: wap.orange.pl, 

dostępu do Internetu w ramach sesji GPRS przy ustawieniach APN: www.orange.pl oraz dostępu do APNów 

firmowych. APN oznacza nazwę punktu dostępu do sieci GPRS. 

3) W ramach oferty Spróbuj i Wybierz przez pierwsze dwa pełne okresy rozliczeniowe opłata miesięczna wynosić 

będzie 0,82 zł (1 zł z VAT). 

4) Usługa jest objęta podatkiem VAT w wysokości 22%. 
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5) Minimalna jednostka taryfikacyjna przy rozliczaniu pakietu wynosi 10 kB. Minimalna jednostka rozliczeniowa 

transmisji po przekroczeniu pakietu wynosi 100 kB. 

6) Taryfikacja za wysyłanie i odbieranie danych w ramach sesji GPRS rozliczana jest łącznie. Opłata naliczana za 

każdą rozpoczętą jednostkę taryfikacyjną w ramach pojedynczej sesji. 

 

6. Abonament za pakiet danych naliczany będzie z góry i wyszczególniony na fakturze za usługi telekomunikacyjne. 

7. 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.. 

8. Niewykorzystane megabajty nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy. 

 

Postanowienia końcowe  

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

2. Mając włączoną Usługę można również korzystać z innych promocji i usług promocyjnych zgodnie z ich zasadami, o 

ile nie stanowią inaczej. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia obowiązującego Abonenta 

Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, regulaminu oferty promocyjnej Spróbuj i Wybierz, cennika usług 

oraz cennika usług w roamingu 

. 
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