Regulamin
zmiany oferty Zetafon na ofertę Plan Komórkowy
obowiązuje od 21 sierpnia 2017 r. do odwołania
Wszystkie ceny podane są w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT)

I.

Ogólne warunki

1.
2.

W regulaminie opisujemy zasady zmiany dotychczasowej oferty Zetafon na ofertę Plan Komórkowy.
Usługi telekomunikacyjne w ramach Oferty świadczy spółka pod firmą 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.
Mogą Państwo zmienić ofertę, jeśli umowa zawarta w ofercie Zetafon trwa dłużej niż 12 miesięcy.
Kwota abonamentu w Planie Komórkowym nie może być niższa niż określona w tabeli:

3.
4.

Minimalna Kwota abonamentu w ofercie Plan Komórkowy przy zmianie oferty

5.
6.

Kwota zobowiązania w ofercie Zetafon

Kwota abonamentu w ofercie Plan Komórkowy
(nie uwzględnia rabatów za e-fakturę i terminową płatność
rachunków oraz za wyrażenie zgody marketingowej)

Zetafon/Minutofon 25; Zetafon 30; Zetafon/Minutofon 35

kwota ≥ 39,99

Zetafon 40; 45

kwota ≥ 49,99

Zetafon/Minutofon 50

kwota ≥ 59,99

Minutofon 65

kwota ≥ 69,99

7.

Okres zastrzeżony to okres, na który zawarli Państwo umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofercie Zetafon.
Przy zmianie oferty, pozostałą część Okresu zastrzeżonego z oferty Zetafon sumuje się z okresem, na który zawierają Państwo
Umowę w ofercie Plan Komórkowy. Wartość przyznanej ulgi w związku z zawarciem Umowy w ofercie Plan Komórkowy sumuje
się z pozostałą wartością ulgi przyznanej w związku z dotychczasową umową zawartą w ofercie Zetafon.
W przypadku zmiany oferty nie jest naliczana opłata aktywacyjna wskazana w Cenniku usług w ofercie Plan Komórkowy.

II.

Jak zmienić ofertę

1.
2.
3.

Zmiany oferty można dokonać w przypadku posiadania aktywnego numeru w ofercie Zetafon.
Aby zmienić ofertę powinni Państwo zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofercie Plan Komórkowy na
czas określony 12 lub 24 miesiące.
O zmianie oferty poinformujemy Państwa SMS-em.

III.

Informacje dodatkowe

1.

Posiadane przez Państwa środki w ramach oferty Zetafon nie będą dostępne z chwilą dokonania zmiany, nie zostaną
przeniesione do oferty Plan Komórkowy, a ich równowartość nie zostanie Państwu zwrócona.
Wszelkie rabaty, ulgi i zniżki przysługujące Państwu w ofercie Zetafon nie będą miały zastosowania do oferty Plan Komórkowy.
Z chwilą zmiany dotychczasowej oferty na ofertę Plan Komórkowy zostaną wyłączone usługi niedostępne w nowej w ofercie.
Usługi wymienione poniżej będą nadal dostępne, do momentu zlecenia ich wyłączenia:
a) Orange Poczta Głosowa,
b) blokada prezentacji własnego numeru (CLIR)
c) Spotify
d) Gdzie jest dziecko
e) Nawigacja Orane Optima
Po złożeniu dyspozycji zmiany dotychczasowej oferty nie można jej cofnąć. W przypadku umowy zawartej na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, bez
podania przyczyn, zgodnie z Regulaminem oferty Plan Komórkowy.

2.
3.

4.

1z2

5.
6.

W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się: Regulamin oferty Plan Komórkowy, Cennik usług w ofercie Plan Komórkowy oraz
Regulamin świadczenia multimedialnych usług Orange.
Niniejszy regulamin dostępny jest w salonach Orange, salonach partner Orange oraz na stronie internetowej www.orange .pl
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