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molska Telefonia Komórkowa Centertel ppółka z oKoK” z siedzibą w tarszawieI adresW 0N-2P0 tarszawa ulK pkierniewicka N0 aI zarejestrowana w 
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zakładowóm 2KS90KR0NK9S4I00 mikI (kfm R2T-020-S8-T2) 
 
 

„nakiet SkS” („ssługa”G to usługa promocyjna „ostępna „la wszystkich Abonentów taryfy mrange SkApr na kartę oraz 
Abonentów ofert Zetafon i kinutofon z planem taryfowym mrange SkApr na kartę (zwanych „alej AbonentamiGL u ramach 
ssługi „ostępny jest pakiet WNN SkSKów „o wykorzystania w ramach Sieci kobilnej mrangeL 
 
jak włączyć?  
1. ssługę można włączyć poprzezX 

 wysłanie SkSKa z numeru abonenckiegoJ „la którego ssługa ma zostać włączona o treści SkS po„ numer UNR 
(koszt włączenia ssługi wynosi W zł z tAr I opłata jak za SkS „o Sieci kobilnej mrange zgo„nie z obowiązującym 
Abonenta cennikiem usługG; 

 wybór o„powie„niej opcji po zalogowaniu się „o mrange onKlineJ na stronie wwwLorangeLplMonlineJ (koszt włączenia 
ssługi wynosi W zł z tArG; 

 kontakt z mrange Biurem mbsługi ilienta po„ numerem *ONN ((koszt włączenia ssługi wynosi W zł z tAr I opłata za 
połączenie zgo„na z obowiązującym Abonenta cennikiem usługGL 

O. Włączenie ssługi nastąpi najpóźniej w ciągu PR go„zin o„ momentu zlecenia włączenia ssługi przez AbonentaL 
notwier„zeniem włączenia ssługi jest SkS zwrotnyL 

 
jak korzystać? 
P. SkSKy „ostępne w ramach ssługi można wysyłać tylko i wyłącznie po„ numery w Sieci kobilnej mrange z wyłączeniem 

numerów specjalnych określonych w cenniku usług w taryfie mrange SkApr oraz SkSKów wysyłanych w roamingu i za 
granicęL 

4. SkSKy „ostępne w ramach pakietu wykorzystywane są w pierwszej kolejności prze„ śro„kami pocho„zącymi z 
„oła„owań oraz innych usług i promocjiJ chybaJ że ich regulaminy stanowią inaczejL 

R. Z SkSKów „ostępnych w ramach ssługi można korzystać przez okres PS „ni („mkres promocyjny”GL no tym okresie 
niewykorzystane SkSKy nie będą „ostępneL 

S. gstnieje możliwość wielokrotnego skorzystania z ssługi (zamówienia pakietuGL 
T. heżeli Abonent posia„ając ważne i niewykorzystane SkSKy w ramach ssługi zamówi ssługę po raz kolejnyJ 

„otychczasowa ilość SkSKów zostanie powiększona o kolejne WNN SkSKówJ a termin ważności ssługi zostanie 
prze„łużony o kolejne PS „ni o„ „aty ostatniego włączenia ssługiL 

8. u przypa„ku „okonania przez Abonenta zmiany taryfy mrange SkApr na kartę na innąJ pakiet SkSKów „ostępnych w 
ramach ssługi bezpowrotnie przepa„aL 

 
gle to kosztujeX 
9. mpłata za włączenie ssługi jest pobierana z góry z niewykorzystanych je„nostek taryfowych Abonenta i wynosi W zł z 

tArL u przypa„ku braku je„nostek taryfowych na koncie Abonent nie ma możliwości zamówienia ssługiL 
1M. no wykorzystaniu SkSKów „ostępnych w ramach ssługi oraz w przypa„ku SkSKów nie objętych ssługą opłata za 

wysłanie każ„ego następnego SkSKa jest zgo„na z obowiązującym Abonenta cennikiem usługL 
 

jak spraw„zić? 
11. u celu spraw„zenia „ostępnych SkSKów w ramach pakietu Abonent powinienX 

 wysłać SkS o treści gjc po„ numer UNR (koszt SkSKa zgo„ny z cennikiem w ofercie AbonentaG 
 wybrać o„powie„nią opcję po zalogowaniu „o mrange mnKline na stronie wwwLorangeLplMonline (opcja bezpłatnaG 

 
jak wyłączyć? 
1O. u każ„ej chwili Abonent ma możliwość wyłączenia ssługi wysyłając SkSKa o treści lgc po„ UNR (koszt SkSKa zgo„ny 

z cennikiem w ofercie AbonentaGL notwier„zeniem wyłączenia ssługi jest SkS zwrotnyL 
1P. no upływie PSK„niowego okresu o„ „aty aktywacji ssługi pakiet zostanie wyłączony automatycznieL 
14. m wyłączeniu pakietu SkSKów Abonent zostanie poinformowany SkSKemL 

 
„o„atkowe informacjeX 
1R. ssługa łączy się z innymi usługami i promocjami „ostępnymi w taryfie mrange SkApr na kartęJ chybaJ że regulaminy 

tych usług lub promocji stanowią inaczejL 
1S. Włączenie ssługi jest je„noznaczne z akceptacją niniejszego regulaminuL 
1T. ssługa obowiązuje „o o„wołaniaJ a mperator zastrzega sobie prawo „o zakończenia świa„czenia ssługi w każ„ym 

czasie bez po„ania przyczynyL u przypa„ku zakończenia świa„czenia ssługi AbonentJ który skorzystał z ssługi jeszcze 
prze„ jej zakończeniem może kontynuować korzystanie z ssługi „o wyczerpania przyznanego pakietu bądź upływu 
mkresu promocyjnegoL 
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18. liniejszy regulamin „ostępny jest w sie„zibie nri aentertel spL z oLoLJ na stronie internetowej wwwLorangeLplJ w 
salonach mrange oraz w salonach partner mrangeL 

19. u zakresie nieuregulowanym niniejszym pegulaminem „o świa„czenia ssługi stosuje się obowiązujące AbonentaX 
mgólne warunki taryfy mrange SkApr na kartęJ cenniki usług w taryfie mrange SkApr na kartę oraz pegulamin 
świa„czenia usług telekomunikacyjnych „la Abonentów ofert na kartęL 

OM. „Sieć kobilna mrange” oznacza sieć o nazwie mrange w nolsceJ której operatorem jest nolska relefonia iomórkowaK
aentertel spółka z oLoL z sie„zibą w uarszawieJ a„resX ulL Skierniewicka ON aJ 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 

http://www.orange.pl/

