
Regulamin usługi „Taniej do Play i CenterNet” 
obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania. 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Orange Polska Spółka Akcyjna 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; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych 
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„Taniej do Play i CenterNet” to usługa (zwana dalej „Usługą”) dostępna dla Abonentów planów taryfowych Orange 

One, Orange POP, Nowe Orange Go, Orange Free na kartę oraz Abonentów Zetafon, Minutofon, Gotowy do 

Rozmowy z planem taryfowym Orange One, Orange POP, Nowe Orange Go, Orange Free na kartę (zwanych dalej 

„Abonentami”). W ramach Usługi Abonent otrzymuje nową, niższą stawkę – 29 groszy za minutę do abonentów 

operatorów: P4 Spółka z o.o., CenterNet S.A. oraz innych operatorów infrastrukturalnych (operatorzy sieciowi), jak 

również do operatorów wirtualnych działających na sieciach w/w operatorów infrastrukturalnych. 

 

jak włączyć? 

1Usługę można aktywować wysyłając SMS o treści PROMOCJA pod numer 80080 (bezpłatnie) lub wybierając na 

ekranie telefonu krótki kod *101*14# i zatwierdzając przyciskiem połączenia (bezpłatnie) lub poprzez wybór 

odpowiedniej opcji po zalogowaniu się do Orange on-line, na stronie www.orange.pl/online. 

2. Usługę aktywuje się jednorazowo. 

3. Po włączeniu Usługa jest aktywna na koncie Abonenta przez czas nieokreślony, chyba że dezaktywuje on 

Usługę, zgodnie z postanowieniami poniżej. 

4. Włączenie Usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia włączenia Usługi przez Abonenta. 

Potwierdzeniem włączenia Usługi jest SMS zwrotny. 

5. Usługa jest bezpłatna. 

 

dezaktywacja usługi 

6. Usługę można dezaktywować wysyłając SMS o treści STOP pod numer 80080 (bezpłatnie) lub wybierając na 

ekranie telefonu krótki kod *101*14*00# i zatwierdzając przyciskiem połączenia (bezpłatnie) oraz poprzez wybór 

odpowiedniej opcji po zalogowaniu się do Orange on-line, na stronie www.orange.pl/online. 

7. Dezaktywacja Usługi zostanie potwierdzona SMS-em. 

8. Usługę można aktywować ponownie. 

 

dodatkowe informacje 

9. Korzystając z Usługi, można również korzystać z innych promocji oraz usług promocyjnych dostępnych w ofercie 

chyba, że regulaminy tych promocji bądź usług promocyjnych stanowią inaczej. 

10. Usługa nie jest dostępna w roamingu. 

11. Usługa może zostać odwołana w każdym czasie. 

12. Włączenie Usługi jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

13. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi z przyczyn leżących po stronie Operatora, Abonenci zostaną o 

tym powiadomieni z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni. 

14. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl, w salonach Orange i salonach partner Orange. 

15. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia oferty promocyjnej stosuje się Regulamin 

świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą 

Orange Polska Spółka Akcyjna z dnia 19 września 2005 r. oraz obowiązujące cenniki usług i regulaminy w ofertach 

dostępnych w Orange na kartę. 

16. „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”. 

 


