
Regulamin promocji „Przejście na ofertę Orange Free na kartę” 
obowiązuje od dnia 20 lipca 2010 roku do odwołania 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Polska Telefonia Komórkowa  Centertel Spółka z o.o.” z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w 

Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale 

zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72) 
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„Przejście na ofertę Orange Free na kartę” („Promocja”) to promocja dostępna dla Abonentów (zwanych dalej „Klientami”), korzystających z 
oferty abonamentowej Orange Free. W ramach Promocji Klienci uzyskują moŜliwość bezpłatnej zmiany dotychczasowej umowy z 

abonamentem (tj. dotychczasowego planu taryfowego) na umowę bez abonamentu w ofercie Orange Free na kartę. 
1. Usługi w ramach oferty Orange Free na kartę są świadczone na zasadach oferty bez abonamentu (oferta na kartę, prepaid), a w związku 
z tym od dnia dokonania zmiany nie będą miały zastosowania postanowienia dotychczasowego Regulaminu* dotyczące usług 
telekomunikacyjnych świadczonych Klientom będacym stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, lecz 

postanowienia Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę.  

*Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w Sieci Telekomunikacyjnej GSM900/1800 i UMTS przez Spółkę pod Firmą Polska 
Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 
2. Zmiana dotychczasowej umowy na umowę bez abonamentu w ofercie Orange Free na kartę nastąpi wyłącznie wówczas, gdy najpóźniej 
w terminie 5 dni roboczych przed planowanym dniem zmiany (zgodnie z pkt 9 poniŜej) Klient ureguluje wobec PTK Centertel wszystkie 
zobowiązania wynikające z faktur, które otrzymał od PTK Centertel przed planowanym dniem zmiany i których data płatności minęła (tj. 
przypada w okresie wcześniejszym niŜ okres 5 dni roboczych przed planowanym dniem zmiany). 

3. Niewykorzystane pakiety i limity danych, pakiety minut lub SMS-ów w dotychczasowym planie taryfowym nie przechodzą do oferty 
Orange Free na kartę, a ich wartość nie podlega zwrotowi.  
4. Z chwilą zmiany planu taryfowego na ofertę Orange Free na kartę Klientowi zostają dezaktywowane wszystkie dotychczasowe usługi 
niedostępne w ofercie Orange Free na kartę. 
5. Wszelkie rabaty, ulgi i zniŜki przysługujące Klientowi w dotychczasowym planie taryfowym nie mają zastosowania do oferty Orange Free 
na kartę. 
JeŜeli Klient korzystał z oferty promocyjnej, ustalającej warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w sposób bardziej korzystny, niŜ na 
warunkach określonych w Cenniku, z chwilą zmiany oferty na Orange Free na kartę traci bezpowrotnie prawo do korzystania z usług na 
warunkach promocyjnych i rozliczany jest zgodnie z Cennikiem usług w ofercie Orange Free na kartę. 
6. Z zastrzeŜeniem pkt 2, 7 i 9 niniejszego Regulaminu, zmiana planu taryfowego na ofertę Orange Free na kartę nastąpi ostatniego dnia 
okresu rozliczeniowego (cyklu bilingowego) następującego po okresie rozliczeniowym, w którym Klient wypowiedział umowę o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych. O zmianie planu taryfowego Abonent zostanie powiadomiony SMS-em. Pierwsze doładowanie moŜe nastąpić 
dopiero po zmianie planu taryfowego. 

7. W przypadku, gdy ostatni dzień okresu rozliczeniowego (w którym następuje zmiana planu taryfowego na ofertę Orange Free na kartę) 
przypada później niŜ dzień rozwiązania dotychczasowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i w okresie od zakończenia 
dotychczasowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do zmiany planu taryfowego na ofertę Orange Free na kartę Klient będzie 
korzystał z usług telekomunikacyjnych PTK Centertel to wówczas zostanie za nie obciąŜony płatnościami. Opłaty za wykonywanie połączeń 
w okresie pomiędzy rozwiązaniem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych a ostatnim dniem okresu rozliczeniowego są zgodne z 
dotychczas obowiązującym Klienta Cennikiem usług (tj. Cennikiem usług w ofercie z abonamentem). 

8. W okresie 30 dni od zmiany planu taryfowego na ofertę Orange Free na kartę Klient ma aktywny numer. Konto Klienta zostanie zasilone 

kwotą 5 zł do wykorzystania na transfer danych, połączenia głosowe oraz wiadomości tekstowe. 
Warunkiem dalszego korzystania z usług w ramach oferty Orange Free na kartę jest wykonanie doładowania konta w ciągu 30 dni od daty 
dokonania zmiany planu taryfowego. W przypadku niewykonania doładowania konta w ciągu 30 dni od daty dokonania zmiany planu 

taryfowego PTK Centertel zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Klientowi usług telekomunikacyjnych dla numeru i wyłączenia 
karty SIM z sieci. 

Jak włączyć? 
9. Prawo do korzystania z Promocji nabywają wszyscy Abonenci, którzy złoŜyli pisemne wypowiedzenie umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w sieci Orange.  

10. Klient moŜe dokonać zmiany oferty abonamentowej na ofertę bez abonamentu na dwa sposoby: 

• Podpisując „Dyspozycję zmiany planu taryfowego na ofertę Orange Free na kartę” w dowolnym punkcie sprzedaŜy Orange lub 
tp. Dyspozycję moŜna takŜe zamówić dzwoniąc na *400, w takim przypadku kurier przywiezie dokument do Klienta.  

• Wysyłając SMS-a o treści ZGODA najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą rozwiązania ww. umowy na numer 8069. W 

odpowiedzi Klient otrzyma SMS-a zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia Klienta. 
Dodatkowe informacje. 

11. Promocja moŜe być w kaŜdym czasie zmieniona lub odwołana, co nie powoduje utraty lub zmiany korzyści przyznanych Klientowi przed 
wprowadzeniem zmiany lub odwołaniem Promocji. 

12. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl 
13. Sieć Orange oznacza sieć pod nazwą „Orange” w Polsce, 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 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). 

13. Niniejszy Regulamin został przygotowany przez: „Polska Telefonia Komórkowa-Centertel” Spółka z o.o. („PTK Centertel”) z siedzibą w 
Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział 

Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-

020-68-72). 

 


