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  regulamin usługi  
  „Zmień swój numer telefonu” obowiązuje od   

7 maja 2014r. do odwołania 
 

  

„Zmień swój numer telefonu” (dalej: „Usługa”) to usługa dostępna dla abonentów ofert na kartę 

w Orange (dalej: „Abonenci”) z wyłączeniem abonentów korzystających z ofert Zetafon i 

Minutofon.  

 

 

1. 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 dalej „Operatorem” lub „Orange”. 

2. Usługa umożliwia Abonentom zmianę numeru telefonu i taryfy za pomocą aplikacji 

zainstalowanej na karcie SIM, która umożliwia skorzystanie z Usługi (dalej: 

„Aplikacja”) lub dedykowanego serwisu USSD (dalej „Serwis”) po wybraniu *660*# i 

zatwierdzeniu przyciskiem połączenia. 

3. Aplikacja zainstalowana jest na kartach SIM dostępnych wraz z oznaczonymi 

zestawami startowymi Orange na kartę „Wybierz swój numer”. 

4. Abonent może dokonać wyboru nowego numeru telefonu i taryfy dostępnej w 

Orange na kartę, bądź tylko numeru telefonu lub tylko taryfy Wyboru można dokonać 

zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się w Serwisie/ Aplikacji.  

5. Wychodząc z Aplikacji/Serwisu Abonent może zaakceptować wybrane przez siebie 

numer telefonu i/lub taryfę lub pozostać przy dotychczasowym numerze i/lub taryfie. 

6. Wyboru numeru telefonu można dokonać na 3 sposoby: 

a. Losowy – Aplikacja/ Serwis zaproponuje losowy numer telefonu; 

b. Z listy – Aplikacja/ Serwis zaproponuje listę proponowanych numerów 

telefonu;  

c. Wyszukaj – Aplikacja/ Serwis wyszuka numery telefonu z wpisanymi przez 

Abonenta cyframi. 

7. Abonent może przejrzeć do 200 numerów telefonu w ciągu 2 godzin od momentu 

uruchomienia Aplikacji/Serwisu. Numery telefonu wyświetlone Abonentowi są 

zarezerwowane dla niego do czasu zaakceptowania nowego numeru lub wyjścia z 

Aplikacji/Serwisu z zachowaniem dotychczasowego numeru telefonu. W przypadku 

braku dokonania wyboru przez Abonenta w czasie wskazanym powyżej rezerwacja 

numerów telefonu zostaje anulowana i mogą one zostać przydzielone innym 

Abonentom. 

8. Wybrany nowy numer telefonu i taryfa zostanie potwierdzona Abonentowi poprzez 

wiadomość SMS.  

9. Opłaty za zmianę numeru telefonu dla Abonenta: 
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a. - Losowy – 4 zł 

b. - Z listy – 4 zł 

c. - Wyszukaj – 4 zł 

10. Opłata zostanie pobrana z konta głównego Abonenta po zaakceptowaniu wybranego 

numeru telefonu w Serwisie/ Aplikacji.  

11. Usługa obowiązuje do odwołania, a Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia 

świadczenia Usługi w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie naruszać 

praw nabytych przez Abonentów. 

12. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Operatora, na stronie internetowej 

www.orange.pl, w salonach Orange oraz w salonach partner Orange. W zakresie 

nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie ma Regulamin świadczenia 

usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę.   
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