Regulamin usługi Konto Ważne Rok
obowiązuje od 18 grudnia 2018 r. do odwołania
ze zmianami od dnia 26 sierpnia 2019 r.
ze zmianami od dnia 2 marca 2021 r.
ze zmianami od dnia 27 maja 2021 r.

„Konto ważne rok” (dalej: „Usługa”) to usługa umożliwiająca Abonentom sieci Orange korzystającym z ofert
na kartę w taryfach: Orange Free na kartę, Orange Yes, Orange POP i Orange IoT na kartę (dalej:
„Abonenci”) przedłużenie ważności swojego Konta Głównego na połączenia wychodzące do jednego roku.
jak włączyć?
1. Usługę można włączyć:
a. Wysyłając SMS-a o treści START pod bezpłatny numer 8002
b. Logując się na stronie www.orange.pl
c. Korzystając z aplikacji Mój Orange
2. Włączenie Usługi zostanie potwierdzone SMS-em w ciągu 24 godzin od zlecenia aktywacji.
3. Opłata za włączenie Usługi w kwocie 6,00 zł brutto pobierana jest z Konta Głównego Abonenta.
4. W momencie włączenia Usługi ważność Konta Głównego na połączenia wychodzące zostanie
przedłużona do 1 roku (365 dni) od dnia wysłania SMS-a aktywacyjnego. Ważność Konta
Głównego na połączenia przychodzące ustalana jest na 93 dni od zakończenia okresu ważności na
połączenia wychodzące.
5. Abonent może skorzystać z Usługi wielokrotnie. Ponowne skorzystanie z Usługi spowoduje kolejne
wydłużenie ważności Konta Głównego do 1 roku (365 dni) licząc od nowej daty aktywacji Usługi.
6. Usługi nie można włączyć w sytuacji, gdy ważność Konta Głównego wynosi 365 dni lub więcej.
7. W przypadku gdy Abonent dokona doładowania w wyniku którego ważność Konta Głównego
okazałaby się dłuższa niż ta wynikająca z aktywnej Usługi, wówczas Abonenta obowiązuje
korzystniejsza ważność Konta Głównego wynikająca z tego doładowania.
8. W każdej chwili Abonent ma możliwość sprawdzenia ważności konta:
a. Bezpłatnie poprzez krótki kod *124*# [zadzwoń]
b. Dzwoniąc pod numer *500 (koszt zgodny z obowiązującym cennikiem)
c. Logując się na stronie www.orange.pl
d. Korzystając z aplikacji Mój Orange
dodatkowe informacje
9. Usługa obowiązuje do odwołania. Orange Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) zastrzega sobie
możliwość zamknięcia lub zmiany zasad działania Usługi, co nie będzie jednak naruszać praw
nabytych Abonenta.
10. Migracje między uprawnionymi do usługi taryfami w ramach oferty Orange na kartę nie skutkują
wyłączeniem Usługi.
11. Usługa łączy się z innymi promocjami i usługami dostępnym w taryfie Abonenta, chyba że warunki
danej promocji lub usługi stanowią inaczej.
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12. Skorzystanie z Usługi wymaga wyłączenia usług: Numer bez limitu i Za darmo w Orange.
13. Włączenie usługi Numer bez limitu lub Za darmo w Orange skutkuje wyłączeniem Usługi i
ustawieniem ważność Konta Głównego na 30 dni na połączenia wychodzące na 30 dni i 180 dni na
połączenia przychodzące.
14. Usługa nie jest dostępna w ofercie Ekstra Numer.
15. Usługa nie przedłuża ważności kont, usług i promocji innych niż Konto Główne.
16. Regulamin jest dostępny w salonach Orange i salonach partner Orange oraz na stronie
www.orange.pl.
Orange Polska Spółka Akcyjna zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681 Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa NIP: 5260250995REGON: 012100784 Kapitał zakładowy: 3.937.072.437 zł

17. W pozostałym zakresie stosuje się obowiązujący Abonenta Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych oraz regulamin i cennik oferty, z której korzysta Abonent.
18. „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 526-02-50995.
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