
 

Strona 1 z 4 

Regulamin promocji „Przenieś Numer do Orange” 

 

 

M
A

S
/P

D
F

1
1
/0

4
1

5
 

 

 

1. Organizatorem promocji Przenieś Numer” (dalej „Promocja”) jest spółka pod firmą 

„Orange Polska S.A.”, adres: Aleje Jerozolimskie 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, o kapitale zakładowym w wysokości 

3.937.072.437 PLN w pełni wpłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 

(NIP) 526-02-50-995 zwana dalej „Orange”. 

2. Promocja obowiązuje od 26.04.2015r. do odwołania. 

3. Promocja dostępna jest dla Konsumentów, którzy zawierają z Orange umowę o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas oznaczony (dalej „Umowa”) w jednej 

z dostępnych ofert w związku z przeniesieniem numeru przydzielonego przez innego 

operatora. 

4. Wraz z zawarciem Umowy, Abonent otrzymuje kartę SIM/USIM z przydzielonym 

numerem z puli Orange (Numer tymczasowy), na którym świadczone są usługi do 

czasu przeniesienia do Mobilnej Sieci Orange numeru przydzielonego przez innego 

operatora, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące. 

5. Z chwilą przeniesienia do Mobilnej Sieci Orange numeru przydzielonego przez 

innego operatora nastąpi rozpoczęcie świadczenia usług na tym numerze na 

warunkach opisanych we właściwych dla danej oferty cennikach i regulaminach, z 

zachowaniem jednak rabatu na abonament za usługę Rozmowy bez limitu z 

wybranym numerem oraz puli dodatkowych 20 % minut na numery komórkowe i 

stacjonarne do wszystkich sieci w kraju.  

6. W przypadku gdy nie dojdzie do przeniesienia do Mobilnej Sieci Orange numeru 

przydzielonego przez innego operatora, po upływie 4 miesięcy od dnia zawarcia 
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Umowy usługi będą nadal świadczone na Numerze tymczasowym na warunkach 

opisanych w pkt 5 powyżej.  

7. W przypadku skorzystania z promocji „100% rabatu na abonament przez 6 miesięcy 

dla Klientów przenoszących numer z innej sieci” oraz z promocji „6 miesięcy 

abonamentu za 0 zł w ofertach Smart Plan II w Orange” rozpoczęcie świadczenia 

usług na warunkach opisanych w pkt 5 powyżej wraz z rabatem 100% na 

Abonament wynikającym z wymienionej promocji nastąpi w ciągu 3 dni roboczych 

od podpisania Umowy.  

8. Abonent może poprzez wysłanie bezpłatnego SMSa o treści „AKTPLAN” pod 

bezpłatny numer 351 zlecić rozpoczęcie świadczenia usługi na Numerze 

tymczasowym na warunkach opisanych we właściwych dla danej oferty cennikach i 

regulaminach, z zachowaniem  jednak rabatu na abonament za usługę Rozmowy 

bez limitu z wybranym numerem oraz puli dodatkowych 20 % minut na numery 

komórkowe i stacjonarne do wszystkich sieci w kraju. 

9. Okres korzystania z usług na Numerze tymczasowym wliczany jest do Okresu 

Zastrzeżonego. 

10. Promocja polega na: 

 udzieleniu 100 % rabatu na Abonament w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan 

Multi II, Super Smart Plan przez czas świadczenia usług na Numerze 

tymczasowym, 

 udzieleniu 100% rabatu na Abonament w ofercie Smart Plan Mix II przez pierwszy 

okres rozliczeniowy w przypadku wyboru 12 miesięcznego Okresu zastrzeżonego 

lub przez pierwsze trzy okresy rozliczeniowe w przypadku wyboru 18, 20 lub 24 

miesięcznego Okresu zastrzeżonego, 

 obniżeniu opłaty aktywacyjnej do wysokości 30 zł,  

 przyznaniu dodatkowych 20 % minut na numery komórkowe i stacjonarne do 

wszystkich sieci w kraju w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart 

Plan Mix II od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi na warunkach wskazanych w 

pkt 5 lub 6 do końca Okresu Zastrzeżonego, 
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 przyznaniu 100 % rabat na abonament za usługę Rozmowy bez limitu z wybranym 

numerem w ofercie Smart Plan Halo II lub Smart Plan Multi II  od dnia rozpoczęcia 

świadczenia usługi na warunkach w skazanych w pkt 5 lub 6 do końca Okresu 

Zastrzeżonego. 

 możliwości bezpłatnego wygenerowania kodu zdejmującego blokadę SIMlock w 

przypadku wyboru oferty z telefonem. 

11.  W celu zdjęcia blokady SIMlock Abonent powinien skontaktować się z Biurem 

Obsługi Klienta Orange lub salonem Orange.  

12.  W ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia przez Abonenta chęci zdjęcia blokady 

SIMlock, na wskazany przez Abonenta adres mail lub telefon kontaktowy zostanie 

przesłany kod umożliwiający zdjęcie blokady SIMlock. 

13.  W trakcie korzystania z Numeru tymczasowego w ofercie Smart Plan Halo II, Smart 

Plan Multi II lub Super Smart Plan, z zastrzeżeniem pkt 14, Abonent będzie ponosił 

opłaty zgodnie Cennikiem usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, 

Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II albo Cennikiem w ofercie Super Smart 

Plan.  

14.  

Abonament 0 zł 

cena za minutę połączenia 

głosowego do wszystkich sieci w 

kraju, Wideo Rozmowy, połączenie 

z Biurem Obsługi Klienta 

*100/510100100, połączenie z 

infolinią *400 / 501400400 

0,29 / minuta 

cena za SMS do krajowych 

operatorów komórkowych 
0,20 

cena za MMS do krajowych 

operatorów komórkowych oraz za 

MMS wysyłany na adres e-mail 

0,40 
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połączenia międzynarodowe 

0,59 + opłata za połączenie 

(według tabeli opłat za połączenia 

międzynarodowe)/ minutę 

przesyłanie danych: pakietowe lub 

CSD 

Pakiet danych: 100 MB 

Powyżej transmisji danych o 

wartości 100 MB  dalszy transfer 

danych jest bezpłatny, jednak z 

ograniczoną prędkością do 16 

kb/s. 

 

 

15. Orange może zdecydować o wcześniejszym zakończeniu Promocji.  

16. Promocja może być łączona z innymi promocjami lub usługami promocyjnymi 

dostępnymi w wybranej przez Abonenta ofercie zgodnie z ich zasadami, chyba, że 

regulaminy tych promocji lub usług stanowią inaczej. 

17. W pozostałym zakresie stosuje się właściwe ze względu na wybraną ofertę cenniki i 

regulaminy, w tym: Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w 

ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan 

Mix II, Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Super 

Smart Plan, Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru, Regulamin promocji w 

ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan 

Mix II, Regulamin promocji w ofercie Super Smart Plan, Cennik usług w ofertach 

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II, 

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan oraz Regulamin Świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament.  

 


