
Regulamin promocji „2 razy więcej” 
obowiązuje od 1 lutego do 31 marca 2010 roku 

  

„2 razy więcej” („Promocja”) to promocja dostępna dla: 

� osób, które zawierają Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofercie Orange abonament lub ofercie Orange 

mix (dalej: „Umowa”) oraz  

� Abonentów podpisujących aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Orange 

abonament lub Orange mix w ramach programu Propozycja Orange dla Stałych Klientów (dalej: „Aneks”). 

W ramach Promocji przyznawany jest dodatkowy pakiet jednostek taryfowych na zasadach określonych poniżej. 

 

jak włączyć? 

2. Aby skorzystać z Promocji, wystarczy: 

� zawrzeć Umowę na czas określony 24, 30 albo 36 miesięcy („Okres zastrzeżony") z Kwotą Abonamentu 25 zł lub wyższą 

w ofercie Orange abonament lub w ofercie Orange mix z jednoczesnym zakupem telefonu w promocyjnej cenie albo 

� podpisać Aneks na czas określony 12, 18, 24, 30 albo 36 miesięcy („Okres zastrzeżony”) z jednoczesnym zakupem 

telefonu w promocyjnej cenie. 

 

co można dostać? 

3. Dla każdego numeru abonenckiego, dla którego jest zawierana Umowa bądź Aneks na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie, w ramach Promocji Abonent otrzymuje dodatkowy pakiet jednostek taryfowych o wartości równej 100% Kwoty 

Abonamentu do wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym (zwany dalej „Usługą”) przez okres wskazany w pkt 4 poniżej. 

4. Liczba pełnych okresów rozliczeniowych, w czasie których Usługa jest aktywna na numerze abonenckim („Okres promocyjny”), 

uzależniona jest od wybranej Kwoty Abonamentu i jest zgodna z poniższą tabelą: 

tabela nr 1 

Orange abonament 

Orange mix 
25 35 oraz 55 75, 100 oraz 200 

liczba pełnych okresów rozliczeniowych 6 9 12 

 

jak korzystać? 

5. Usługa obowiązuje w Okresie promocyjnym określonym w tabeli nr 1 powyżej począwszy od pierwszego pełnego okresu 

rozliczeniowego. 

6. Jednostki taryfowe przyznane w ramach Usługi można wykorzystać zgodnie z Cennikiem usług w ofertach Orange abonament 

oraz Orange mix, tj. na zasadach korzystania z  Kwoty Abonamentu. 

7. Jednostki taryfowe przyznane w ramach Usługi podlegają usłudze Kapitał Złotówek co oznacza iż niewykorzystane w danym 

okresie rozliczeniowym jednostki taryfowe Abonent może wykorzystać najpóźniej w następnym okresie rozliczeniowym. Po 

zakończeniu tego okresu jednostki nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe, nie mogą być wykorzystane, a ich wartość nie 

podlega zwrotowi. 

8. Po zakończeniu Okresu promocyjnego wyłączenie Usługi nastąpi automatycznie, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie 

Abonenta poprzez wiadomość SMS. 

9. Zmiana Kwoty Abonamentu na wyższą w trakcie Okresu zastrzeżonego nie powoduje zmiany Okresu promocyjnego, który jest 

stały i określany w momencie zawierania Umowy lub Aneksu. 

10. Zmiana przez Abonenta oferty Orange mix na Orange abonament w Okresie promocyjnym spowoduje bezpowrotne wyłączenie 
Usługi. 

 

jak wyłączyć? 

11. Wyłączenia Usługi można dokonać wyłącznie poprzez kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta pod numerem *100 (opłata 1 zł z 

VAT za połączenie). 

12. Wyłączenie Usługi w trakcie trwania Okresu promocyjnego będzie jednoznaczne z rezygnacją z korzyści wynikających z 

Promocji. 

13. Po wyłączeniu Usługi nie ma możliwości jej ponownego włączenia. 

 

ile to kosztuje? 

14. Za włączenie Usługi nie jest pobierana opłata. 

15. Za korzystanie z Usługi nie jest pobierana opłata miesięczna. 

16. Za wyłączenie Usługi nie jest pobierana opłata, za wyjątkiem opłaty za połączenie z Orange Biurem Obsługi Klienta pod numerem 
*100 (opłata 1 zł z VAT za połączenie). R
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dodatkowe informacje: 

17. W ramach Promocji można również korzystać z innych promocji oraz usług promocyjnych dostępnych w ofercie Orange 
abonament i Orange mix, o ile regulaminy tych promocji lub usług promocyjnych nie stanowią inaczej. 

18. Promocja może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana, co nie powoduje utraty bądź zmiany korzyści przyznanych 
Abonentowi przed zmianą lub odwołaniem Promocji. Operator zastrzega możliwość przedłużenia Promocji o okres do 2 miesięcy. 

19. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.orange.pl, w salonach Orange, salonach partner Orange oraz salonach 
sprzedaży tp. 

20. W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się obowiązujące Abonenta: Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz 
Orange mix; Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Orange abonament oraz Regulamin 

świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Polska Telefonia 

Komórkowa - Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

21. „Sieć Orange” oznacza sieć o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel spółka 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10 a, 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). 
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