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„SMS-y w Orange na okrągło” (dalej: „Promocja”) to promocja dostępna dla Abonentów ofert Smart Plan 

na Rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan (Smart Plan Multi). W ramach Promocji Abonent otrzymuje 

możliwość korzystania z usługi „SMS-y w Orange na okrągło” (dalej: „Usługa”) przez cały okres 

obowiązywania umowy. Usługa umożliwia wysyłanie bezpłatnych nielimitowanych wiadomości tekstowych 

SMS do Sieci mobilnej Orange na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 

 

jak włączyć? 

1. Aby skorzystać z Promocji wystarczy: 

 Podpisać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej: „Umowa”) na czas 

określony 12, 20, 24, („Okres zastrzeżony”) w ofercie Smart Plan Halo (Smart Plan na 

Rozmowy), Smart Plan (Smart Plan Multi) lub 

 Przedłużyć umowę tj. podpisać aneks do umowy (dalej: „Aneks”) na czas określony 12, 16, 

20, 24, 30 lub 36 miesięcy („Okres zastrzeżony”) w ofercie Smart Plan Halo (Smart Plan na 

Rozmowy), Smart Plan (Smart Plan Multi). 

3. Włączenie Usługi zleconej w sposób opisany w pkt 1 niniejszego Regulaminu następuje w ciągu 24h, od 

momentu zlecenia aktywacji w przypadku podpisania Umowy lub wraz z najbliższym cyklem 

rozliczeniowym po dniu podpisania Aneksu w przypadku przedłużenia umowy. Nie ma możliwości 

wielokrotnego włączenia Usługi.  

4. Usługa w wymienionych w niniejszym regulaminie ofertach dostępna jest przez cały okres na jaki została 

zawarta Umowa lub Aneks. 

5. Wraz z końcem Umowy (lub Aneksu) Usługa wyłącza się. Klient zostanie poinformowany poprzez SMS 

o wyłączeniu usługi na 3 dni przed końcem obowiązywania Umowy (lub Aneksu) oraz w dniu końca 

Umowy (lub Aneksu). 

 

jak korzystać? 

6. W ramach Usługi Abonent otrzymuje możliwość wysyłania bezpłatnych nielimitowanych wiadomości 

tekstowych SMS do Sieci mobilnej Orange do momentu wyłączenia Usługi. SMS-y dostępne w ramach 

Usługi wykorzystywane są w pierwszej kolejności przed jednostkami dostępnymi w ramach kwoty 

abonamentu. 

7. Za wysyłane SMS-y do Sieci mobilnej Orange Abonent nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. 

  
                      Regulamin 

  
promocji SMS-y w Orange na okrągło 

obowiązuje od 4 października 2013r. do odwołania 



Strona 2 z 3 

      Regulamin promocji „SMS-y w Orange na okrągło” 

 

 M
A

S
/P

D
F

2
8
/0

9
1
 

dodatkowe informacje 

8. W ramach Usługi „SMS-y w Orange na okrągło” Abonent może wysyłać nielimitowane wiadomości 

tekstowe do Sieci mobilnej Orange, z wyjątkiem numerów skróconych, numerów specjalnych określonych 

w Cenniku usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix, numerów oraz SMS-

ów wysyłanych na numery zagraniczne i w roamingu. 

9. W przypadku dezaktywacji Usługi przez Klienta ponowne jej włączenie spowoduje rozpoczęcie 

naliczania opłaty za korzystanie z Usługi w wysokości 25zł miesięcznie. 

10. Usługa nie działa w roamingu. 

11. Usługa może być w dowolnym czasie odwołana lub zmieniona przez PTK Centertel sp. z o.o, co nie 

powoduje utraty lub zmiany korzyści przyznanych Abonentowi przed zmianą lub odwołaniem Usługi. 

12. Mając włączoną Usługę, można również korzystać z innych promocji oraz usług promocyjnych 

dostępnych w ofercie Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan chyba, że regulaminy tych promocji lub usług 

stanowią inaczej. 

13. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się:  

a. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego, to jest w szczególności ruchu nie służącego 

wymianie informacji, ruchu którego wyłącznym celem jest uzyskiwanie pewnej puli (liczby lub czasu 

trwania) połączeń telekomunikacyjnych zarówno w Sieci mobilnej Orange jak i pomiędzy Siecią mobilną 

Orange, a innymi sieciami telekomunikacyjnymi;  

b. nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania 

danych pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, 

pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne) lub do generowania ruchu maszynowego (ruchu typu „maszyna 

do maszyny” lub „maszyna do Abonenta”);  

c. nie używać Karty SIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści, w szczególności 

informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku 

Abonenta, a także służących do osiągnięcia efektu handlowego.  

14. PTK Centertel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego ograniczenia świadczenia usług w 

przypadku stwierdzenia któregokolwiek z zachowań opisanych w pkt 12. oraz gdy do PTK Centertel 

wpłyną skargi innych abonentów w związku z otrzymywaniem SMS-ów SPAM-ów z numeru Abonenta.  

15. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.orange.pl oraz w salonach Orange i salonach 

partner Orange. 

16. Włączenie Usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

17. W pozostałym zakresie do Usługi stosuje się obowiązujące Abonenta: Ogólne warunki świadczenia 

usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix, Cennik usług 

w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix oraz Regulamin świadczenia usług 

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

Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
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18. „Sieć mobilna Orange” oznacza sieć o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest Polska 

Telefonia Komórkowa- Centertel spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10 a, 01-

230 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o 

kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN i numerze NIP 527-020-68-72. Pojęcie „sieć Orange” nie 

obejmuje połączeń na numery przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi w oparciu o 

sieć, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o. (operatorzy wirtualni). 


