Regulamin usługi „Nielimitowane rozmowy ze
wszystkimi komórkowymi na Mikołajki”
obowiązuje od dnia 30 listopada do 13 grudnia 2017 roku.

„Nielimitowane rozmowy ze wszystkimi komórkowymi na Mikołajki” to usługa (zwana dalej „Usługą”) dostępna dla
Abonentów planów taryfowych Orange YES, Orange ONE, Orange POP, Orange Free na kartę, Orange SMART,
Nowe Orange Go oraz Abonentów oferty Zetafon i Minutofon zwanych dalej „Abonentami”). W ramach Usługi
Abonent ma możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń na numery komórkowe w Polsce przez okres 7 dni,
bez ponoszenia dodatkowych opłat, z zastrzeżeniem opisanych poniżej warunków. Usługa nie obejmuje połączeń
na numery stacjonarne.
Szczegóły Usługi
1. Usługa jest dostępna dla Abonentów w okresie od 30 listopada 2017 roku do 13 grudnia 2017 roku (włącznie).
2. W ramach Usługi we wskazanym wyżej okresie jej obowiązywania, Abonent ma możliwość włączenia
nielimitowanych rozmów do wszystkich sieci komórkowych za 3 zł brutto na 7 dni.
3. Usługa nie obejmuje połączeń na numery stacjonarne.
4. Usługa wyklucza się z usługą „Rozmowy bez limitu do wszystkich” w wersji na 7 dni za 7 zł oraz 31 dni za 25 zł.
5. Aby włączyć Usługę należy wysyłać SMS-a o treści START pod numer 364 (SMS płatny wg cennika
posiadanego planu taryfowego).
6. we wskazanym wyżej okresie obowiązywania Usługi.
7. Usługę można włączyć wielokrotnie, przy czym nie można mieć aktywnych dwóch usług jednocześnie.
8. Włączenie Usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu przeslania SMS zgodnie z pkt 5 powyżej
przez Abonenta. Potwierdzeniem włączenia Usługi jest SMS zwrotny.
9. Po włączeniu Usługa jest aktywna na koncie Abonenta przez 7 kolejnych dni kalendarzowych, po czym wyłączy
się automatycznie.
10. Warunkiem włączenia Usługi jest przebywanie Abonenta w Okresie aktywnym (możliwość wykonywania
połączeń wychodzących) oraz posiadanie wystarczających środków na koncie głównym na pokrycie opłat
aktywacyjnych (koszt Usługi).
11. Ważność Usługi można sprawdzić wysyłając SMS-a o treści ILE pod numer 239 (SMS płatny wg cennika
posiadanego planu taryfowego).
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Dodatkowe uprawnienie – Usługa miesięczna
12. Abonent po skorzystaniu z niniejszej Promocji, po upływie ważności Usługi „Nielimitowane rozmowy ze
wszystkimi na Mikołajki” zyskuje uprawnienie do wielokrotnego włączania usługi nielimitowanych rozmów do
wszystkich sieci komórkowych w wersji jednorazowej w cenie 19 zł brutto (zwanej dalej „Usługą miesięczną”).
Usługa miesięczna działa na tych samych zasadach co wyżej opisana Usługa. Cena 19 zł dla Usługi
miesięcznej dotyczy tylko numeru na którym była aktywowana Usługa „Nielimitowane rozmowy ze wszystkimi
na Mikołajki”.
13. Powiadomienie o pozyskaniu uprawnienia i instrukcja aktywacji Usługi miesięcznej zostaną przekazane
Abonentowi SMS-em w przeciągu 24 godzin od zakończenia ważności Usługi „Nielimitowane rozmowy ze
wszystkimi na Mikołajki”.
14. Abonent w przeciągu 24 godzin zostanie powiadomiony SMS-em o skutecznej aktywacji Usługi miesięcznej.
15. Ważność Usługi miesięcznej można sprawdzić wysyłając SMS-a o treści ILE pod numer 339 (SMS płatny wg
cennika posiadanego planu taryfowego).
16. Abonent w każdej chwili może wyłączyć Usługę miesięczną wysyłając SMS o treści NIE pod numer 339 (SMS
płatny wg cennika posiadanego planu taryfowego).
17. Usługa miesięczna wyklucza się z usługą „Rozmowy bez limitu do wszystkich” w wersji na 7 dni za 7 zł oraz 31
dni za 25 zł.
18. Usługa miesięczna łączą się z innymi usługami i promocjami, chyba że regulaminy tych usług lub promocji
stanowią inaczej.
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19. Zmiana taryfy na inną, w której jest dostępna Usługa lub odpowiednio Usługa miesięczna, nie powoduje
wyłączenia Usługi i odpowiednio Usługi miesięcznej .
20. Połączenia w ramach Usługi oraz Usługi miesięcznej rozliczane są w pierwszej kolejności przed połączeniami w
ramach innych usług i promocji aktywnych na koncie Abonenta oraz przed środkami z Konta Promocyjnego i
Konta Głównego Abonenta.
21. Usługa i Usługa miesięczna nie działają na numery, międzynarodowe, skrócone oraz specjalne określone w
Cenniku usług Abonenta (cennik dostępny jest na stronie www.orange.pl), a także na następujące numery:
501808080, 501800800, 510800800, 501100100, 510100100, 510200200, 510500500, 502000525,
510600600, 501456456, 501400400, 501400300, 501300300, 510300300, 502333333, 508111111,
501200123, 510440440.
22. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi lub Usługi miesięcznej w każdym czasie.
Abonenci, którzy aktywowali Usługę lub Usługę miesięczną przed ich odwołaniem mogą z nich korzystać do
ostatniego dnia ważności Usługi lub Usługi miesięcznej.
23. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl, w Salonach Orange i Salonach partnera Orange.
24. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia oferty promocyjnej stosuje się Regulamin
świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę oraz obowiązujące cenniki usług i
regulaminy w uprawnionych do Usługi taryfach w ofercie Orange na kartę.
25. „Mobilna Sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie
standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą i
adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995. Orange Polska S.A.
zwana jest w niniejszym regulaminie „Operatorem”.
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