
 

oegulamin promocji „jigracja do taryfy lrange 
pjAoT na kartę” 

obowiązuje od dnia 16 kwietnia P013 r. do odwołania 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

molska Telefonia Komórkowa Centertel ppółka z oKoK” z siedzibą w tarszawieI adresW 0N-2P0 tarszawa ulK pkierniewicka N0 aI zarejestrowana w 
Sądzie oejonowóm dla mK stK tarszawó uff tódział dospodarczó – Krajowego oejestru pądowego pod numerem Kop 000000SN0TI o kapitale 
zakładowóm 2KS90KR0NK9S4I00 mikI (kfm R2T-020-S8-T2) 
 
 

ssługa „Zmiana taryfy na mrange SkApr na kartę” („alej „ssługa”G to usługa „ostępna „la Abonentów ofert na kartę mrange 
oraz Abonentów oferty Zetafon i kinutofonL u ramach ssługi Abonent otrzymuje możliwość zmiany swojej „otychczasowej 
taryfy na taryfę mrange SAkpr na kartę.  
 
 
jak zmienić taryfę?  
1. heżeli klient wyraża chęć zmiany taryfy na mrange SkApr na kartę możne „okonać poprzezX 

aL wysłanie bezpłatnego SkSKa o treści SkApr po„ numer OPOP 
bL wybór o„powie„niej opcji po zalogowaniu się „o mrange onKlineJ na stronie wwwLorangeLplMonline 
cL kontakt z mrange Biurem mbsługi ilienta po„ numerem *ONN (opłata za połączenie zgo„na z obowiązującym 

Abonenta cennikiemGL 
O. Zmiana taryfy „okonywana jest automatycznie najpóźniej w ciągu PR go„zin po wysłaniu SkSKa opisanego w pkt O 

niniejszego regulaminuL 
3. Z zastrzeżeniem punktu OLc niniejszego regulaminuJ zmiana taryfy jest bezpłatnaL 
 
jak „ziała? 
4. Zmiana taryfy zostanie potwier„zona SkSKemL 
R. uszelkie rabatyJ zniżki oraz pakiety wynikające z „otychczasowej taryfy Abonenta przepa„ają po „okonaniu zmiany 

taryfyL 
S. m„ momentu zmiany taryfy na mrange SkApr na kartę wszelkie opłaty naliczane są zgo„nie z obowiązującym 

Abonenta aennikiem usług w nowo wybranej taryfieL 
 
„o„atkowe informacjeX 
T. Skorzystanie z ssługi jest je„noznaczne z akceptacją niniejszego pegulaminuL 
8. ssługa obowiązuje „o o„wołaniaL mperator zastrzega sobie możliwość zmiany lub wcześniejszego o„wołania ssługi w 

każ„ym czasie bez po„ania przyczynJ co nie bę„zie naruszać praw nabytych przez Abonentów prze„ „okonaniem 
zmiany lub o„wołaniem ssługiL 

9. liniejszy pegulamin jest „ostępny na stronie internetowej wwwLorangeLplJ w salonach mrange oraz w salonach partner 
mrangeL 

1M. u pozostałym zakresie „o ssługi stosuje się pegulamin świa„czenia usług telekomunikacyjnych „la Abonentów ofert na 
kartęJ oraz aennik usług w nowo wybranej taryfieL 

nrzez kobilną Sieć mrange należy rozumieć sieć telekomunikacyjną eSk WNNMO8NN i skrS oraz abkAJ której operatorem 
jest nolska relefonia iomórkowa aentertel spL z oLoL z sie„zibą w uarszawieJ a„resX ulL Skierniewicka ONaJ NOKP3N 
uarszawaJ zarejestrowana w rejestrze prze„siębiorców prowa„zonym przez Są„ pejonowy „la mLstL uarszawyJ Xgg uy„ział 
eospo„arczy irajowego pejestru Są„owego po„ numerem ipS NNNNNNTONUJ o kapitale zakła„owym PLTWNLSNOLWTRJNN 
njlJ nr lgn SPUKNPNKT8KUPL nojęcie „Sieci mrange” nie obejmuje połączeń z numerami sieci innych „ostawców usług 
telekomunikacyjnychJ którzy korzystają z sieci mperatora (tzwL operatorzy wirtualniGL 
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