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Regulamin promocyjnej usługi „MNP dla Firm”Regulamin promocyjnej usługi „MNP dla Firm”Regulamin promocyjnej usługi „MNP dla Firm”Regulamin promocyjnej usługi „MNP dla Firm”    
obowiązuje od 21 kwietnia 2009 roku 

 
1. „MNP dla Firm” (dalej „Usługa”) to usługa promocyjna skierowana wyłącznie do podmiotów, które zawierają  

z PTK Centertel Sp. z o.o. (dalej „Operator”) umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony w 

planach taryfowych: 

a) Orange dla Firm 40, 80, 160, 320 lub 600 na warunkach dowolnie obowiązującej Promocji w ofercie Nowy Orange 

dla Firm,  

b) Nowy Pakiet dla Firm oraz 

c) Oferta dla Firm 60, 125, 250, 500 lub 1000 na warunkach promocji „Rozmowy bez Ograniczeń w Orange”, „50% 

Więcej w Ofercie dla Firm”, „Oferta za złotówkę”, „Ekstra Minuty do Orange” oraz „Ekstra Minuty do Wszystkich” – w 

ofercie Orange dla Firm. 

z przeniesieniem numeru przydzielonego przez dotychczasowego operatora. 

2. Promocja obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2009 roku do odwołania. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub 

zakończenia promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszało praw nabytych przez Abonenta 

przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem promocji. 

3. „Sieć Orange” w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza sieć telekomunikacyjną, 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, nr NIP 527-020-68-72. 

 

Jak włączyć Usługę? 

 

4. Usługa włączana jest automatycznie w chwili zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem 

numeru przydzielonego przez dotychczasowego operatora. 

5. Usługa działa począwszy od dnia aktywacji w sieci Orange numeru przenoszonego. 

 

Jak korzystać z Usługi? 

 

6. W ramach Usługi przyznawany jest jednorazowo dodatkowy pakiet kwotowy (pakiet jednostek taryfowych)  

o wartości 120 zł (146,40 zł z VAT) (dalej „Pakiet MNP”), do wykorzystania dla każdego numeru abonenckiego 

aktywowanego na podstawie umowy o oświadczenie usług telekomunikacyjnych, o której mowa pkt 1 powyżej. 

7. Pakiet MNP zostanie przeliczony na minuty zgodnie z cennikiem obowiązującym dla wybranego przez Abonenta planu 

taryfowego. 

8. Pakiet MNP przyznany w ramach Usługi może być wykorzystywany wyłącznie na połączenia głosowe do sieci Orange, 

sieci stacjonarnych oraz pozostałych operatorów komórkowych zgodnie z Cennikiem usług w ofercie Nowy Orange dla 

Firm, zgodnie z Regulaminem planu taryfowego Nowy Pakiet dla Firm oraz zgodnie z Cennikiem usług w ofercie Orange 

dla Firm.  

9. W ramach Usługi dla planów taryfowych oferty Nowy Orange dla Firm działa Nieograniczony Kapitał Sekund.  

10. W przypadku planu taryfowego Nowy Pakiet dla Firm niewykorzystane jednostki taryfowe w ramach Usługi w danym okresie 

rozliczeniowym, mogą zostać wykorzystane w pierwszej kolejności, najpóźniej w następnym okresie rozliczeniowym. Po 

upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, niewykorzystane jednostki taryfowe nie przechodzą na kolejny 

okres rozliczeniowy, nie mogą być wykorzystane, a ich wartość nie podlega zwrotowi. 

11. W przypadku planów taryfowych oferty Orange dla Firm Abonent może korzystać z Usługi przez okres 6 pełnych okresów 

rozliczeniowych od dnia aktywacji w sieci Orange numeru przenoszonego od dotychczasowego operatora po uprzednim 

wykorzystaniu środków wynikających z podstawowego pakietu kwotowego oraz dodatkowych pakietów kwotowych, 

jeżeli zostaną one aktywowane w czasie obowiązywania Usługi.   

12. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dodatkowy pakiet kwotowy nie będzie zwrócony 

Abonentowi. 

 

Ile kosztuje korzystanie z Usługi? 

 

13. Pakiet MNP przyznany w ramach Usługi jest bezpłatny. 

 

Informacje dodatkowe 

14. W pozostałym zakresie do 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 roku, Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru  

oraz obowiązujący Abonenta Cennik usług. 


