
Regulamin usługi promocyjnej „Kumulacja okresu ważności środków” 
Obowiązuje od 30 sierpnia 2011 do odwołania 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Polska Telefonia Komórkowa  Centertel Spółka z o.o.” z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w 
Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale 
zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72) 
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„Kumulacja okresu ważności środków” („Usługa”) to usługa dostępna dla Abonentów ofert na kartę w Orange w planach 
taryfowych: Orange One, Orange POP oraz Nowe Orange Go. Usługa jest niedostępna dla Abonentów Zetafon. 

 
Abonent ofert na kartę w Orange w taryfie innej niż Orange One, Orange POP oraz Nowe Orange Go, który chce 
skorzystać z usługi powinien w pierwszej kolejności zmienić swoją taryfę na jedną z uprzednio wymienionych na 
zasadach określonych w regulaminie promocyjnego przejścia do danych taryf.  
 
Usługa polega na kumulowaniu okresu ważności środków dzięki doładowaniom poprzez SMSa pod bezpłatny numer 
80400. 
 
Jak się doładować? 

1. Aby doładować konto należy wysłać niewykorzystany 14-to cyfrowy kod doładowujący pod bezpłatny numer 
80400. 

2. W promocji mogę wziąć udział tylko karty zdrapki lub wydruki z terminala zawierające 14 cyfrowy kod 
doładowujący. 

3. Po wysłaniu kodu Abonent otrzyma potwierdzenie realizacji doładowania, o ile wysłany kod był poprawny, a 
Abonent uprawniony do skorzystania z usługi 

 
Jak działa kumulacja okresu ważności środków? 

4. Usługa kumuluje okres ważności środków. Nie kumuluje ważności konta na połączenia przychodzące. 
Przykład: Abonent doładowuje się trzykrotnie nominałem 25zł korzystając z usługi „Kumulacja”, dzięki czemu 
okres ważności jego środków na koncie wzrośnie o 93 dni od daty zakończenia bieżącego okresu ważności. 

5. Gdy różnica między okresem ważności środków, a okresem ważności konta na połączenia przychodzące 
wyniesie 30 dni i mniej, okres ważności konta na połączenia przychodzące zostanie wydłużony o 31 dni 
względem okresu ważności środków. 

6. Aby sprawdzić stan i ważność środków na koncie należy skorzystać z krótkiego kodu *124*#, dzwoniąc pod 
numer *500, logując się do Orange On-line.  

7. Kumulacja okresu ważności środków następuje tylko na koncie głównym Abonenta, nie dotyczy innych 
promocji i środków z nich uzyskanych. 

 
Informacje dodatkowe 

8. W promocji nie bierze udziału doładowanie nominałem 35zł. Takie doładowanie nie zostanie zrealizowane i 
należy ponowić próbę doładowania w tradycyjny sposób. 

9. Dzienny limit prób wysłania wiadomości pod numer 80400 wynosi 10. 
10. Korzystając z Promocji, można również korzystać z innych promocji oraz usług promocyjnych dostępnych w 

ofercie, z której Abonent korzysta, chyba że regulaminy tych promocji bądź usług stanowią inaczej. Abonent 
nie będzie miał możliwości skorzystania z promocji, które wymagają doładowania konta poprzez SMS pod 
numer inny niż 80400, np. Pogadajcie Sobie. 

11. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl, w salonach Orange i salonach partnerów 
Orange. 

12. W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się obowiązujące Abonenta ofert na kartę: Ogólne warunki 
świadczenia usług telekomunikacyjnych, Cennik usług oraz Regulamin śwaidczenia usług 
telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę z dnia 19 lipca 2010 r. przez spółkę pod firmą Polska 
Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

13. „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). 

 


