Regulamin usługi „MSE Mail”
obowiązuje od dnia 9 września 2010 roku
Postanowienia ogólne
1. Usługa „MSE Mail”, zwana dalej „Usługą”, skierowana jest do przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) lub innych podmiotów
zarejestrowanych w rejestrze REGON, zwanych dalej „Abonentami”.
2. Abonent w okresie od dnia 9 września 2010 r. do odwołania ma możliwość uruchomienia Usługi na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie. Warunki Usługi mogą być w każdym czasie zmienione lub odwołane, co nie
może naruszać praw nabytych w ramach Usługi.
3. Usługa dostępna jest w planach taryfowych: Optymalny 100-1800, Oferta dla Firm 60, 125, 250, 500 lub 1000,
Orange dla Firm 40, 80,160, 320 lub 600, Pakiet dla Firm, Nowy Pakiet dla Firm, Firma 25, 50, 100, 200, 400,
1000, Top Firma 300, Top Firma 800, Meritum, Meritum Bis, Meritum 20, 50, 100, 150, 200 lub 250, Idea Firma 25,
50 lub 100, Idea Top Firma 200 lub 400, Nowa Idea dla Firm 50, 100, 200 lub 400, Taryfa Malejąca dla Firm,
Hurtowy Pakiet Minut, VAR1 lub Nowy VAR.
Na czym polega Usługa?
4. W ramach Usługi Abonent otrzymuje pakiet 250 MB do wykorzystania na połączenia transmisji danych
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA („dalej Pakiet”) przy ustawieniach APN: internet lub wap, gdzie APN to nazwa punktu
dostępu do Internetu.
5. Taktowanie w ramach Pakietu odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 10 kB. Przesyłanie danych
wychodzących i przychodzących jest liczone łącznie. Po zakończeniu sesji pakietowego przesyłania danych ilość
przesyłanych danych jest zaokrąglana w górę do pełnej paczki.
6. Usługa działa dla pojedynczego numeru na koncie abonenckim.
Jak włączyć/wyłączyć Usługę?
7. Usługę można włączyć/wyłączyć poprzez:
a) wysłanie bezpłatnego SMS-a zgodnie z poniższą tabelą:
Treść SMS
Włączenie Usługi
AKT MSE MAIL
Wyłączenie Usługi
REZ 1) MSE MAIL
1) zamiast słowa REZ istnieje możliwość wpisania słowa DEAKT lub DEZAKT

Numer
804

b) wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu się na stronę www.orange.pl/online,
c) telefoniczny kontakt z Orange Biuro Obsługi Klienta Biznesowego pod numerem *600 (opłata za połączenia
zgodnie z obowiązującym Abonenta cennikiem usług),
d) osobisty kontakt w punkcie sprzedaży Orange,
e) aplikację Manager Floty,
f) pisemne zlecenie wysłane do Orange Biuro Obsługi Klienta Biznesowego.
8. Włączenie bądź wyłączenie Usługi następuje tego samego dnia w którym Abonent dokonał zlecenia włączenia bądź
wyłączenia Usługi. W przypadku pisemnego zlecenia włączenia bądź wyłączenia Usługi, PTK Centertel sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo jej włączenia bądź wyłączenia w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zlecenia.
9. Włączenie Usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu przez
Abonenta.
Ile kosztuje korzystanie z Usługi?
10. Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z Usługi wynosi 16 zł (19,52 zł z VAT). W przypadku, gdy Usługa
nie jest aktywna w pełnym okresie rozliczeniowym, za ten okres Abonent obciążony zostanie częścią miesięcznego
abonamentu proporcjonalną do czasu, w którym Usługa była aktywna.
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11. Po wykorzystaniu Pakietu naliczana jest opłata w wysokości zgodnej z obowiązującym Abonenta cennikiem usług.
12. Za włączenie lub wyłączenie Usługi nie są pobierane opłaty.
Informacje dodatkowe
13. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, zmiany lub odwołania niniejszego Regulaminu
w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw już nabytych.
14. Usługę można łączyć z ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie dla Firm zgodnie z ich zasadami,
chyba, że warunki danej oferty lub usługi stanowią inaczej z wyłączeniem usług transmisji danych,
a w szczególności usługi: Pakiety GPRS, Pakiet Okazjonalny, Licencja GPRS, Licencja EDGE, Licencja UMTS,
Business Everywhere.
15. „Sieć Orange” w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska
Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, 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, nr NIP 527-020-68-72.
16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia obowiązującego Abonenta
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę
pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 września
2005 r. oraz obowiązującego Abonenta cennika usług.
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