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Regulamin promocji „Taniej do Polsatu Cyfrowego” 

obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2009 roku 

 

Postanowienia ogólne. 

1. „Taniej do Polsatu Cyfrowego” („Promocja”) to promocja dostępna dla Abonentów Polskiej Telefonii 

Komórkowej-Centertel  Sp. z o.o. (dalej „PTK Centertel”) korzystających z oferty Orange dla Firm w sieci 

Orange, której operatorem jest PTK 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. 

 

jak włączyć? 

2. Promocją objęci są wszyscy Abonenci, którzy zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w 

ofercie Orange dla Firm (dalej „Abonenci”). W ramach Promocji, każdy z Abonentów otrzymuje opisany w 

niniejszym regulaminie rabat. 

 

jak korzystać? 

3. Promocja polega na tym, że PTK Centertel udziela Abonentowi rabatu na połączenia głosowe do sieci 

Polsat Cyfrowy S.A. na okres trwania Promocji. 

4. W ramach rabatu opłata za połączenia głosowe do sieci Polsat Cyfrowy S.A. w wybranym przez Abonenta 

planie taryfowym Oferta dla Firm jest obniżana do wysokości opłaty, jaka pobierana jest za połączenia 

głosowe do krajowych operatorów komórkowych w ramach oferty Orange dla Firm, z wyłączeniem operatora 

sieci P4 sp. z o.o. (PLAY).  

5. PTK Centertel może przedłużyć podany w niniejszym Regulaminie okres trwania Promocji o kolejne 

miesiące kalendarzowe. Abonent zostanie poinformowany o zakończeniu Promocji poprzez SMS nie później 

niż 14 dni przed datą zakończenia Promocji. PTK Centertel może przedłużać Promocje wielokrotnie, aż do 

odwołania. Informacja o nieprzedłużeniu Promocji zostanie zamieszczona na stronie www.orange.pl. 

 

dodatkowe informacje 

6. Korzystając z Promocji, można również korzystać z innych promocji oraz usług promocyjnych dostępnych 

w ofercie Orange dla Firm, chyba że warunki danej promocji lub usługi promocyjnej stanowią inaczej.  

7. Z momentem zakończenia Promocji Abonenci uiszczają opłatę za połączenia głosowe do sieci Polsat 

Cyfrowy S.A., zgodnie z obowiązującym Abonenta cennikiem usług.  

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl, w salonach Orange i w salonach partner 

Orange. 

9. 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.  


