Regulamin
Promocji w ofercie Rozmowy bez limitu
obowiązuje od 13 marca 2013r. do odwołania

Promocja w ofercie Rozmowy bez limitu (dalej „Promocja”)to promocja dostępna dla Abonentów zawierających umowę
o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Rozmowy bez limitu (dalej: „Umowa”) lub przedłużających
umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofercie Rozmowy bez limitu (dalej ”Aneks”).

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Promocji oferty Rozmowy bez limitu.
Jak skorzystać?
1.

Aby skorzystać z Promocji, wystarczy podpisać umowęo świadczenie usług telekomunikacyjnych lub aneks do
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnychna czas nieokreślony lub czas określony 12, 18 lub 24 miesiące
(„Okres zastrzeżony”) w ramach oferty Rozmowy bez limitu i wybrać jeden z Planów Taryfowych Rozmowy bez
limitu.

2.

Do przedłużenia umowy w ramach oferty Rozmowy bez limitu uprawnieni są abonenci ofert Orange
abonament/mix, Delfin I w Orange, Pelikan I w Orange, Pantera I w Orange (abonament i mix), Delfin II w Orange,
Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix), Smart Plan (Smart Plan Multi), Smart Plan na
rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan Mix.

Co można zyskać?
3.

Dla każdego numeru abonenckiego, dla którego zawierana jest Umowa na czas określony nie jest pobierana
opłata aktywacyjna w wysokości 300 zł wynikająca z Cennika usług w ofercie Rozmowy bez limitu, natomiast za
aktywację numeru abonenckiego w ramach Promocji pobierana jest kwota startowa w wysokości 50 zł.

4.

Dla każdego numeru abonenckiego, dla którego zawierany jest Aneks na czas określony nie jest pobierana opłata
migracyjna w wysokości 299 zł wynikająca z Cennika usług w ofercie Rozmowy bez limitu.

5.

Dla każdego numeru abonenckiego, dla któregozawierana jest Umowa lub Aneksna czas określony 24 miesięcy,
istnieje możliwość zakupu telefonu w poniższej cenie (niezależnie wybranego planu taryfowego).

BlackBerry 9790
Nokia Lumia 820
Samsung Galaxy SIII mini
Windows Phone 8 X by HTC

6.

cena w zł z VAT
899
1399
899
1569

Możliwość zakupu telefonu, o której mowa w pkt. 5, nie dotyczysklepu internetowego orange.pl lub
Telesprzedaży.
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model telefonu

Zasady naliczania opłat za przesyłanie danych

7.

Abonentowi, w zależności od wybranego planu taryfowego przysługuje dodatkowo płatny transfer danych o
limicie danych:
a) 300MB ( w planach taryfowych Rozmowy bez limitu w kwotach abonamentu: 54,43 zł, 44,43 zł, 49,99 zł,
39,99 zł)
b) 2GB za (w planach taryfowych Rozmowy bez limitu w kwotach abonamentu: 98,88 zł, 88,88 zł, 89,99 zł,
79,99 zł)

8.

Za rozpoczęcie korzystania z przesyłu danych, w każdym cyklu rozliczeniowym, naliczana jest opłata zgodna z
Cennikiem usług w ofercie Rozmowy bez limitu. Za każdą kolejna transmisję danych w cyklu rozliczeniowym, w
którym została naliczona opłata za rozpoczęcie korzystania z transmisji danych, opłata nie jest naliczana. Po
przekroczeniu limitu, o którym mowa w pkt 4 prędkość transferu danych jest ograniczana do 64 kb/s. Po
ograniczeniu prędkości transferu opłata za transfer danych nie jest naliczana.

9.

Niewykorzystane środki z limitu przesyłu danych nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

10. Klient nie może zrezygnować oraz nie może modyfikować przyznanego limitu danych.
11. W ramach przyznanego limitu naliczanie ilości przesyłu danych następuje co 50kb.
12. Opłata za transfer danych dotyczy połączeń na terenie Polski w technologii HSDPA, 3G (UMTS), EDGE, GPRS
przy ustawieniach APN: internet oraz wap.

Zobowiązania abonenta

13. W ramach Promocji Rozmowy bez limitu Abonent zobowiązuje się:
a) nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego, to jest w szczególności ruchu nie służącego wymianie
informacji, ruchu którego wyłącznym celem jest uzyskiwanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeń
telekomunikacyjnych zarówno w sieci Orange jak i pomiędzy siecią Orange a innymi sieciami
telekomunikacyjnymi;
b) nie używać karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu
połączeń telefonicznych, tzw. rozwiązań „call center”;
c) nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych
pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw.
rozwiązania telemetryczne) lub do generowania ruchu maszynowego (ruchu typu „maszyna do maszyny” lub
„maszyna do użytkownika);
d) nie używać Karty SIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści, w szczególności informacji
przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Abonenta, a także
służących do osiągnięcia efektu handlowego.

a) gdy liczba wysyłanych SMS-ów w jednym okresie rozliczeniowym przekroczy 10 000 SMS-ów;
b) gdy do PTK Centertel wpłyną skargi innych abonentów w związku z otrzymywaniem SMS-ów SPAMów z
numeru Abonenta.
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14. PTK Centertel zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z abonentem w przypadkach opisanych powyżej oraz:

15. PTK Centertel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego ograniczenia świadczenia usług w przypadku
stwierdzenia któregokolwiek z zachowań opisanych w pkt. 13 i 14.

dodatkowe informacje

16. Korzystając z Promocji, Abonent ma możliwość korzystania z innych promocji oraz usług promocyjnych chyba,że
regulaminy tych promocji lub usług stanowią inaczej.
17. Korzystając z Promocji, Abonent nie ma możliwości korzystania z promocji Orange Combo.
18. W pozostałym zakresie stosuje się: Regulamin oferty Rozmowy bez limitu; Cennik usług w ofercie Rozmowy bez
limitu; Cennik Usług w ofertach Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix);
Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange,
Pantera II w Orange (abonament i mix) 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.
19. Przez MobilnąSieć Orange należy rozumieć sieć telekomunikacyjną GSM 900/1800, UMTS oraz CDMA, 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. Pojęcie „Mobilnej Sieci
Orange” nie obejmuje połączeń z numerami sieci innych dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy korzystają
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z sieci Operatora (tzw. operatorzy wirtualni).
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