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  Regulamin 

oferty Usług „Pakiet jednorazowy międzynarodowe 50 wybrane kraje”,  

„Pakiet jednorazowy międzynarodowe 200 Europa, USA i Kanada”, 

„Pakiet cykliczny międzynarodowe 100 Europa, USA i Kanada” 

obowiązuje od 12 maja 2020 r. do odwołania 

 
1. W ramach usług „Pakiet jednorazowy międzynarodowe 50 wybrane kraje”, „Pakiet jednorazowy międzynarodowe 200 Europa, USA i 

Kanada” oraz „Pakiet cykliczny międzynarodowe 100 Europa, USA i Kanada” (dalej „Pakiety”) otrzymują Państwo pulę minut do 

wykorzystania na połączenia głosowe na stacjonarne i komórkowe numery międzynarodowe, na zasadach określonych w poniższej 

tabeli: 

2. Listę krajów objętych Pakietami znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.orange.pl/view/rozmowy-miedzynarodowe. 

3. Pakiety mogą Państwo aktywować wysyłając SMS na numer 80057 o treści zgodnej z tabelą: 

nazwa Pakietu treść SMS-a włączającego Pakiet 

Pakiet jednorazowy międzynarodowe 50 wybrane kraje M50 

Pakiet jednorazowy międzynarodowe 200 Europa, USA i Kanada M200 

Pakiet cykliczny międzynarodowe 100 Europa, USA i Kanada M100CYKL 

4. Wszystkie Pakiety mogą Państwo aktywować a Pakiet cykliczny dezaktywować także poprzez indywidualne konto na naszej stronie 

internetowej www.orange.pl/mojorange, aplikację Mój Orange lub w Salonie. W taki sam sposób mogą Państwo sprawdzić stan 

pozostałych do wykorzystania minut. 

5. Pakiet jednorazowy aktywujemy niezwłocznie po Państwa zleceniu. Nie zapewniamy możliwości aktywacji Pakietów  jednorazowych 

jednocześnie z zawarciem Umowy albo aneksu. To oznacza, że mogą je Państwo aktywować w dowolnym innym czasie.   

6. Pakiet cykliczny mogą Państwo aktywować jednocześnie z zawarciem Umowy lub w dowolnym innym czasie. Pakiet cykliczny 

aktywujemy niezwłocznie po Państwa zleceniu, a w przypadku zlecenia jednocześnie z Umową – zgodnie z terminem rozpoczęcia 

świadczenia usług wskazanym w Umowie. Niezależnie od tego, w którym momencie cyklu rozliczeniowego zostanie on aktywowany, 

do końca tego cyklu będzie dostępna pełna pula minut za pełną opłatę miesięczną. Niewykorzystane w danym cyklu środki nie 

przechodzą na kolejny okres.  

7. Pakiety  jednorazowe są ważne przez 30 dni od aktywacji. Jeśli jednak przed upływem ważności Pakietu aktywują Państwo kolejny 

taki sam Pakiet jednorazowy, to niewykorzystane środki z dotychczasowego Pakietu pozostają do Państwa dyspozycji przez czas 

ważności kolejnego Pakietu. Niewykorzystane środki przepadają dopiero w sytuacji, gdy nie zamówią Państwo kolejnego takiego 

samego Pakietu  jednorazowego przed upływem ważności Pakietu dotychczasowego. Dezaktywacja Pakietów jednorazowych 

następuje automatycznie ostatniego dnia ważności o godzinie 23:59:59. 

8. Pakiet cykliczny będziemy świadczyć do końca okresu rozliczeniowego następującego po dniu złożenia przez Państwa zalecenia 

dezaktywacji. Mogą Państwo dezaktywować pakiet wysyłając SMS-a na numer 80057 o treści STOP MCYKL.  

Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy  Alejach Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 

3.937.072.437 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 526-02-50-995. 

Usługa 
Pakiet jednorazowy 

międzynarodowe 50 

wybrane kraje 

Pakiet jednorazowy 

międzynarodowe 200 

Europa, USA i Kanada 

Pakiet cykliczny 

międzynarodowe 100  

Europa, USA i Kanada 

Opłata 20 zł (jednorazowo) 20 zł (jednorazowo) 10 zł (miesięcznie) 

Liczba minut w ramach pakietu na 

połączenia głosowe na stacjonarne i 

komórkowe numery międzynarodowe 

50 200 100 

Dostępność w ofertach 

Plan Komórkowy Podstawowy, Plan Komórkowy 

Standardowy, Plan Komórkowy Optymalny, Plan 

Komórkowy Wzbogacony, Plan Komórkowy Premium, 

Telefon Komórkowy w ofertach Orange Love 

Internet/Telefon komórkowy, Orange Love Internet 

4G/Telefon komórkowy, Orange Love Internet 

4G/TV/Telefon komórkowy, Orange Love Internet/TV/Tel. 

domowy/Tel. komórkowy 

Telefon Komórkowy w 

ofertach Orange Love 

Internet/Telefon 

komórkowy, Orange Love 

Internet 4G/Telefon 

komórkowy, Orange Love 

Internet 4G/TV/Telefon 

komórkowy, Orange Love 

Internet/TV/Tel. 

domowy/Tel. komórkowy 

http://www.orange.pl/view/rozmowy-miedzynarodowe
http://www.orange.pl/mojorange

