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          Regulamin – usługi Taniej w roamingu w Rosji 

 

 

 

Regulamin 
promocji Taniej w roamingu w Rosji 

obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku 

 

 

Postanowienia ogólne 

1. Promocja „Taniej w roamingu w Rosji”, zwana dalej „Promocją”, to promocja spółki pod firmą „Orange Polska” S.A., 

zwanej dalej „Operatorem”, skierowana do abonentów Mobilnej Sieci Orange, (z wyłączeniem abonentów sieci NMT 450i), 

zwanych dalej „Abonentami”. 

Na czym polega Promocja? 

2. Promocja polega na zastosowaniu obniżonych stawek w roamingu w Rosji w odniesieniu do:  

a) wychodzących połączeń głosowych z Rosji do Strefy 1: Unia Europejska,  

b) odebranych połączeń głosowych w Rosji, 

c) wiadomości SMS oraz MMS wysłanych z Rosji do Strefy 1: Unia Europejska, 

d) wiadomości MMS – wysyłanych z Rosji do dowolnej strefy roamingowej, określonej w cenniku usług w roamingu 

e) przesyłanie danych UMTS/EDGE/GPRS w Rosji 

zgodnie z poniższą tabelą: 

Opłata za minutę połączenia wychodzącego z Rosji do Strefy 1: Unia Europejska 1,19 zł (1,46 zł z VAT) 

Opłata za minutę połączenia odebranego w Rosji 0,32 zł (0,39 zł z VAT) 

Opłata za wysłanie wiadomości SMS z Rosji do Strefy 1: Unia Europejska 0,36 zł (0,44 zł z VAT) 

Opłata za wysłanie wiadomości MMS z Rosji do dowolnej Strefy roamingowej, 

określonej w Cenniku usług w roamingu 
2,46 zł (3,03 zł z VAT) 

Opłata za przesyłanie danych UMTS/EDGE/GPRS w Rosji 1 2,89 zł (3,55 zł z VAT) za MB 

 

1) Taryfikacja za przesyłanie danych UMTS/EDGE/GPRS następuje za każdy rozpoczęty 1kB. Opłata za każdy 

rozpoczęty 1kB wynosi 0,00347 zł. 

3. Skorzystanie z Promocji nie wymaga uprzedniego zlecenia Abonenta jej aktywacji.  

4. Kraje należące do danej strefy roamingowej, w szczególności do Strefy 1: Unia Europejska, zostały określone w cenniku 

usług w roamingu. 

Dodatkowe informacje 

5. Promocja nie jest dostępna dla Abonentów korzystających z taryf roamingowych: Nowa Oferta Roamingowa lub Stawki 

Operatorów Zagranicznych. 

6. Korzystając z Promocji, można również korzystać z innych promocji oraz usług promocyjnych dostępnych w ofercie, z 

której Abonent korzysta, chyba że regulaminy tych promocji bądź usług stanowią inaczej. 

7. Opłaty za głosowe połączenia wychodzące z Rosji, a także wiadomości SMS i MMS wysyłane z Rosji do pozostałych stref 

roamingowych, zostały określone w obowiązującym Abonenta Cenniku usług w roamingu. 

8. Po zakończeniu Promocji opłaty za połączenia w Rosji, o których mowa w pkt 2, będą pobierane zgodnie z 

obowiązującym Abonenta Cennikem usług w roamingu.  

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

10. Warunki Promocji mogą być w każdym czasie zmienione lub odwołane bez podawania przyczyn.  

11. W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się obowiązujące Abonenta: Ogólne warunki świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, Cennik usług oraz regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

12. 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. 

http://www.orange.pl/

