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regulamin oferty „60 minut na komórki”

1. Ofertę „60 minut na komórki” (zwaną dalej „Ofertą”) świadczy Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie 
(02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana 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 dalej „Orange”.

2. Oferta obowiązuje w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. 

3. Z Oferty mogą skorzystać Abonenci Planu Na Każdy Dzień.

4. W ramach Oferty Abonent otrzymuje w okresie rozliczeniowym pakiet 60 minut do wykorzystania na połączenia do krajowych sieci 
komórkowych (połączenia zrealizowane bez wykorzystania prefiksów i preselekcji innych operatorów).

5. Opłata miesięczna za pakiet 60 minut wynosi 4,00 zł.

6. Opłata za pakiet 60 minut naliczana jest z góry.

7. Korzystanie z pakietu wymaga złożenia zamówienia. Zamówienie można złożyć za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów 
801 505 505 (dla Klientów, którzy podpisali umowę przed 24.12.2014 r.), Biura Obsługi Klientów 510 100 100 (dla Klientów, 
którzy podpisali umowę po 24.12.2014 r.) lub dzwoniąc pod numer 801 234 567 – połączenia płatne zgodnie z Cennikiem Usług 
Telekomunikacyjnych – bądź w Salonie Orange.

8. Pakiet będzie obowiązywać od kolejnego okresu rozliczeniowego następującego po dacie złożenia zamówienia do momentu 
złożenia rezygnacji przez Abonenta lub zmiany planu na inny.

9. Abonent może złożyć rezygnację z korzystania z Oferty w dowolnym momencie. W przypadku złożenia rezygnacji pakiet 60 minut 
będzie dostępny do końca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent złożył rezygnację.

10. Pakiet 60 minut rozliczany jest sekundowo.

11. Po wykorzystaniu dodatkowych minut świadczonych w ramach Oferty opłaty za połączenia pobierane są zgodnie ze stawkami 
obowiązującymi w Planie Na Każdy Dzień.

12. Niewykorzystany w okresie rozliczeniowym pakiet 60 minut nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy.

13. Nie jest możliwe bieżące monitorowanie stanu wykorzystania pakietu 60 minut.

14. Pakiet 60 minut przysługuje dla każdego zakończenia sieci, na którym aktywowany jest plan telefoniczny.

15. Abonent może skorzystać z Oferty wielokrotnie.

16. Ofertę można łączyć z promocjami organizowanymi przez Orange, związanymi z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

17. Z Oferty mogą skorzystać Klienci, którzy nie zalegają z opłatami na rzecz Orange.

18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego Regulaminu świadczenia 
usług telekomunikacyjnych przez Orange Polska.
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