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rrrregulamin egulamin egulamin egulamin promocji promocji promocji promocji „„„„Orange Free na 1 dzieńOrange Free na 1 dzieńOrange Free na 1 dzieńOrange Free na 1 dzień””””        
obowiązuje od 8 lutego 2010 r. do odwołania 

„Orange Free na 1 dzień” („Promocja”) to promocja dostępna dla Abonentów PTK Centertel korzystających z ofert: Orange Abonament, Plan Na 

Rozmowy, Twój Plan, Nowy Twój Plan lub Orange Premium, w ramach której na zasadach opisanych poniżej Abonent ma możliwość włączenia na 24 

godziny usługi Orange Free (dalej: „Usługa”) z limitem 50 MB przesyłanych danych. 

 

jak włączyć? 

1. Zlecenie włączenia Usługi można wykonać na jeden z poniższych sposobów (z zastrzeżeniem odnoszącym się do Abonentów korzystających z 

oferty Orange Abonament): 

- poprzez wysłanie SMS-a o treści AKT OF1 pod numer 1111 dla posiadaczy ofert Plan Na Rozmowy, Twój Plan, Nowy Twój Plan lub   

Orange Premium lub treść OF1  pod numer 1331 dla posiadaczy ofert Orange abonament (koszt wysłania SMS-a 0,20 zł z VAT) lub; 

- po zalogowaniu do Orange On-line na stronie www.orange.pl/on-line (bezpłatnie) lub; 

- poprzez kontakt z konsultantem Orange pod numerem *100 lub 0 510 100 100 (połączenie płatne 1 zł z VAT niezależnie od czasu jego 

trwania). 
2. Usługa zostaje włączona w ciągu 1 godziny od zlecenia jej włączenia w sposób opisany w pkt 1, a Abonent zostanie o tym poinformowany SMS-

em o następującej treści: „Orange Free na 1 dzień został aktywowany i jest dostępny do gg:mm (godzina)dd:mm:rr (data)”. 

 

jak korzystać? 

3. W ramach Promocji można korzystać z usługi Orange Free z limitem przesyłanych danych 50 MB przez 24 godziny od momentu jej włączenia. 

4. W ramach Usługi zostaje Abonentowi udostępniony dostęp do Internetu na terenie Polski przy ustawieniach APN: internet oraz wap (APN 

oznacza nazwę punktu dostępu do sieci). W Usłudze nie ma możliwości korzystania z przesyłania danych CSD. 

5. Połączenia wykonywane z wykorzystaniem operatora roamingowego (tj. wykonywane poza granicami Polski) powodują naliczenie opłat zgodnych 

ze stawkami roamingowymi w ofercie, z której korzysta Abonent. 

6. Prędkość przesyłania danych dla Usługi zależy od technologii przesyłania danych HSDPA, 3G (UMTS) albo EDGE, albo GPRS, z której Abonent 

w danym momencie korzysta. Warunkiem skorzystania z danej technologii jest przebywanie w danym momencie w zasięgu danej technologii 

oraz korzystanie z urządzenia obsługującego daną technologię. Prędkości przesyłania danych są zmienne i zależą w szczególności od obciążenia 

stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości obsługiwanych przez terminale oraz warunków 

atmosferycznych. 

7. Taktowanie odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 10 kB. 

8. Po przekroczeniu limitu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, szybkość transferu spada do 16Kb/s, ale Abonent nie ponosi opłaty za dalszą 

transmisję danych do momentu deaktywacji Usługi zgodnie z pkt 13 poniżej. O przekroczeniu limitu Abonent jest informowany SMS-em 

(wysłanym na numer, na którym została włączona Usługa) następującej treści: „Orange Free na 1 dzień – przekroczony został limit 50 MB”. 

9. Niewykorzystane jednostki przesyłania danych MB z limitu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej przepadają po upływie terminu, o którym mowa 

w punkcie 3 i nie mogą być później wykorzystane. 

10. W celu sprawdzenia aktualnej ilości jednostek dostępnych w ramach limitu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, należy wysłać SMS-a o treści 

ILE DANE pod numer 1111 (opłata jak za SMS standardowy zgodnie z obowiązującym Abonenta cennikiem usług). W odpowiedzi Abonent 

otrzyma SMS-a zwrotnego o następującej treści: „Orange Free na 1 dzień – do przekroczenia limitu 50 MB pozostało XX (ilość) MB”. (Sprawdzić 
ilości jednostek dostępnych w ramach limitu nie mogą Klienci korzystający z palnów Orange Abonament 25,35,55,75,100,200 ) 

 

ile to kosztuje ? 

11. Opłata za Usługę w ramach Promocji wynosi 5 zł z VAT i nie jest wliczana w abonament opłacany przez Abonenta z tytułu korzystania z oferty o 

której mowa w pierwszym zdaniu niniejszego Regulaminu, tj. w ramach której Abonent ma możliwość włączenia Promocji. 

12. Istnieje możliwość wielokrotnego zamawiania Usługi, z zastrzeżeniem iż kolejne zlecenie aktywacji Usługi o którym mowa w punkcie 1 może 

nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 24 godzin od otrzymania SMS-a, o którym mowa w punkcie 2 (tj. nie wcześniej niż po otrzymaniu SMS-a, 

o którym mowa w punkcie 8. 

 

jak wyłączyć? 

13. Usługa zostaje automatycznie wyłączona po upływie 24 godzin od momentu otrzymania SMS-a o którym mowa w punkcie 2. 

 

dodatkowe informacje 

14. Z zastrzeżeniem zdania następnego, promocję można łączyć z promocjami i usługami promocyjnymi w ofercie, z której Abonent korzysta, chyba 

że warunki danej promocji lub usługi stanowią inaczej. Promocji nie można łączyć z usługami: Orange Free Standard, Orange Free Premium, 

Orange Free Platinum, Orange Free 39,50 oraz Orange Free E-mail. 

15. Zlecenie włączenia Usługi zgodnie z punktem 1 jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na 

stronie www.orange.pl, salonach Orange oraz salonach partner Orange. 

16. PTK Centertel zastrzega prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Regulaminu, co nie będzie naruszać praw już nabytych na jego podstawie 

przed odwołaniem lub zmianą. 

17. PTK Centertel oznacza operatora 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, nr NIP 527-020-68-72. 

18. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia: obowiązującego Abonenta Cennika usług, regulaminu 

obowiązującej Abonenta oferty/planu taryfowego, regulaminu oferty Orange Free oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w 
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sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 


