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„Numer bez limitu” („Usługa”) to usługa dostępna dla Abonentów Planów Taryfowych Orange
One, Orange POP, Nowe Orange Go oraz Abonentów Zetafon i Minutofon z Planem Taryfowym
Orange One, Orange POP, Nowe Orange Go (zwanych dalej „Abonentami”).
Usługa polega na wybraniu jednego numeru z dowolnej sieci komórkowej lub stacjonarnej w
Polsce, z którym połączenia będą realizowane bezpłatnie. Usługa jest bezpłatna.
Aktywacja usługi
1. Usługę można aktywować wysyłając SMS z wybranym numerem telefonu pod
bezpłatny numer 100. W przypadku wybrania numeru stacjonarnego należy
uwzględnić numer kierunkowy.
2. Usługa jest aktywna przez cały czas posiadania ważnego konta na połączenia
wychodzące.
Zmiana numeru
3. Aby zmienić numer telefonu, z którym połączenia mają być realizowane bezpłatnie w
ramach Usługi należy wysłać SMS z nowym wybranym numerem telefonu pod
bezpłatny numer 100.
4. Zmiana numeru w ramach Usługi może być dokonana tylko raz na 12 miesięcy.
Wyłączenie usługi
5. Aby wyłączyć Usługę należy wysłać SMS o treści STOP pod bezpłatny numer 100.
Działanie Usługi
6. SMSy wysyłane pod numer 100 są bezpłatne.
7. Usługa nie łączy się z następującymi usługami:
a. Przelew SMS
b. Orange Extra Numer
8. Usługa wymaga wyłączenia promocji Konto Ważne Rok („Promocja”). Użytkownik
korzystający z Promocji po wysłaniu SMS aktywującego Usługę otrzyma instrukcję jak
wyłączyć Promocję.
9. Wyłączenie Promocji jest równoznaczne z ustanowieniem 30-dniowego okresu
ważności na połączenia wychodzące i brakiem możliwości ponownego włączenia tej
Promocji, nawet po wyłączeniu Usługi.
10. Usługa nie łączy się z promocją „Przenieś numer na kartę”. Zlecenie aktywacji Usługi
jest równoznaczne z ustanowieniem 30- dniowego okresu ważności konta na
połączenia wychodzące.
11. Okres ważności konta na połączenia wychodzące pozostaje bez zmian, jeśli wynika
on z kwot doładowań dokonanych przed aktywacją Usługi, a nie z usług i promocji nie
opisanych w niniejszym regulaminie.
12. Usługa jest przeznaczona dla Abonentów o stażu powyżej 33 dni.
13. Numer wskazany w procesie aktywacji nie może być numerem o podwyższonej
taryfikacji. Szczegóły dotyczące takich numerów znajdują się w Cenniku.
14. Usługa dotyczy tylko połączeń głosowych. Opłata za SMSy będzie naliczana zgodnie
z obowiązującym Abonenta Cennikiem
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15. Połączenia w ramach Usługi wykorzystywane są w pierwszej kolejności przed
środkami pochodzącymi z doładowań oraz innych usług i promocji.
16. Usługa nie działa w roamingu.
Informacje dodatkowe
17. W przypadku gdy w czasie korzystania z Usługi Abonent zmieni plan taryfowy na inny
niż plany wymienione w niniejszym regulaminie uprawniające do skorzystania z Usługi,
Usługa zostanie wyłączona.
18. Z zastrzeżeniem punktów 7-10 niniejszego regulaminu, Usługa łączy się z innymi
promocjami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie, z której Abonent korzysta,
chyba że warunki danej promocji lub usługi promocyjnej stanowią inaczej.
19. Włączenie Usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
20. Usługa obowiązuje do odwołania.
21. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl, w salonach Orange i
salonach partner Orange.
22. W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się obowiązujące Abonenta: Ogólne
warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych, Cennik usług 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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23. „Mobilna Sieć 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).
24. W ramach Promocji można wykonywać połączenia głosowe z numerami ze
wszystkich sieci pod warunkiem, ze pod tymi numerami połączenie będzie
bezpośrednio odbierał odbiorca komunikatu (osoba, z która Abonent korzystający z
Promocji prowadzi rozmowę za pomocą połączenia głosowego). Niedozwolone jest
natomiast wykonywanie przez Abonenta połączeń z wybranym numerem w
przypadku, gdy połączenie poprzez ten numer będzie przekierowane dalej, czy to za
pomocą innego połączenia głosowego, czy tez metoda przesyłania głosu w formie
transmisji danych (Voice Over Internet Protocol). Minuty dostępne w ramach Promocji
można wykorzystać na połączenia głosowe do wszystkich sieci z wyłączeniem
połączeń międzynarodowych oraz numerów skróconych i specjalnych określonych w
cenniku usług, a także z wyłączeniem następujących numerów: 0202122,
501808080, 501800800, 510800800, 501100100, 510100100, 510200200,
510500500, 502000525, 510600600, 501456456, 501400400, 501400300,
501300300, 510300300, 502333333, 508111111, 501200123, 510440440.
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Ponadto Abonent korzystający z Promocji zobowiązuje się nie udostępniać odpłatnie
możliwości korzystania z Promocji innym osobom - takie działanie będzie traktowane
jako działania na szkodę Polskiej Telefonii Komórkowej - Centertel Spółka z
ograniczona odpowiedzialnością
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25. Abonent zobowiązuje się 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”);
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