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1. „Domixuj się” („Usługa”) to usługa promocyjna dostępna dla Abonentów korzystających z ofert Smart 

Plan Mix, Delfin II w Orange Mix, Pelikan II w Orange Mix, Pantera II w Orange Mix, Delfin w Orange 

Mix, Pelikan w Orange Mix, Pantera w Orange Mix. 

2. W ramach Usługi Abonent, o którym mowa w pkt 1 może zlecić doładowanie własnego konta za 

pomocą wysłania wiadomości SMS. 

 

Jak się doładować? 

3. Aby doładować własne konto, wystarczy wysłać SMS-a pod bezpłatny na numer 80045 w treści 

wpisując wartość doładowania, z zastrzeżeniem pkt 4 

4. Abonent może jednorazowo zasilić Swoje konto dowolną kwotą z dostępnych kwot doładowań: 5, 10, 

25, 40 i 50 zł, z zastrzeżeniem pkt 6 

5. Po wykonaniu doładowania w ramach Usługi zgodnie z pkt 3, 4, 6 konto główne Abonenta zostanie 

automatycznie doładowane o podaną wartość doładowania. Abonent zostanie o tym fakcie 

poinformowany SMS-em. 

 

Jak korzystać? 

6. Łączna suma doładowań w jednym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa niż Limit określony w  

tabeli 1 (Limit doładowań), Limit uzależniony jest od wysokości Miesięcznego zobowiązania w 

posiadanej przez Abonenta ofercie.  

 

Tabela 1 – Limit doładowań w okresie rozliczeniowym 

Wysokość 

abonamnetu 
29,9 39,9 49,9 

59,9 – 199,9 

 

limit doładowania 25 35 45 
50 

 

 

7. Środki pochodzące z doładowań posiadają określony termin ważności zgodnie z tabelą 2. 

Niewykorzystane środki  pochodzące z doładowań przepadają po upływie terminu ważności.  

 

Tabela 2 – termin ważności doładowań 

  
Regulamin 

  Usługi promocyjnej „Domixuj się”  

obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania 
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Wartość 

doładowania 
5 zł 10 zł 25 zł 40 zł 50 zł 

Termin ważności 

doładowań 
2 dni 5 dni 30 dni 40 dni 3 miesiące 

 

8. Środki z doładowań wpływają na konto główne i mogą być wykorzystane na połączenie głosowe z 

wszystkimi sieciami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci 

komórkowych oraz na transfer danych. 

9. Stan i ważność konta głównego można sprawdzić:  

 dzwoniąc pod numer *500 (opłata zgodna z obowiązującym Abonenta cennikiem usług) lub  

 wpisując z klawiatury telefonu:*124*# [zadzwoń] lub 

 logując się na www.orange.pl 

 

Ile to kosztuje? 

10. Abonent ponosi wyłącznie opłatę równą wybranej wartości doładowania, która doliczana jest do 

faktury za usługi telekomunikacyjne Abonenta zlecającego doładowanie. 

 

Dodatkowe informacje 

11. Orange Polska S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany Usługi, poprzez rozszerzenie dostępnych 

wartości doładowań.  

12. Doładowanie przyznawane w ramach Usługi sumuję się ze wszystkimi innymi doładowaniami 

wpływającymi na konto główne, ważność środków nadpisywana jest zgodnie z najdłuższą wartością 

doładowania.  

13. Korzystanie z Usługi nie wyklucza możliwości korzystania z innych usług promocyjnych. Doładowania 

wykonywane w ramach usługi nie są objęte promocjami doładowań, chyba, że warunki danej promocji 

stanowią inaczej. 

14. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.orange.pl, w salonach Orange, 

salonach partner Orange. 

15. W pozostałym zakresie do Usługi stosuje się obowiązujący Abonenta: Cennik usług oraz Regulamin 

Świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę pod firmą Orange Polska S.A. 

16. „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”. 

http://www.orange.pl/

