Ogólne warunki taryfy Orange POP
obowiązuje od 01 stycznia 2014r. do odwołania

Orange POP (dalej „Taryfa”) to taryfa dostępna dla Abonentów ofert na kartę w Orange, którzy zakupią zestaw
startowy w taryfie Orange POP, oraz dla Abonentów ofert Orange na kartę, o których mowa w punkcie 1 poniżej.
1. Abonent ofert na kartę w Orange korzystający z taryfy innej niż Orange POP, który chce skorzystać z Taryfy
powinien w pierwszej kolejności zmienić swoją taryfę na Orange POP na zasadach określonych w regulaminie
promocyjnego przejścia do taryfy Orange POP.
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co w taryfie?
2. W ramach Taryfy Abonent może:
 wykonywać połączenia zgodnie z cennikiem usług w taryfie Orange POP;
 wysyłać SMS-y i MMS-y zgodnie z cennikiem usług w taryfie Orange POP;
 korzystać z innych usług i promocji dostępnych w taryfie Orange POP.
3. Po doładowaniu konta Abonent otrzyma w ciągu maksymalnie 24h SMS-a zwrotnego z potwierdzeniem
doładowania konta.
4. W ramach Taryfy Abonent może wykonywać połączenia głosowe pod warunkiem, że pod tym numerem
połączenie będzie bezpośrednio odbierał odbiorca komunikatu (osoba, z którą Abonent korzystający z taryfy
prowadzi rozmowę za pomocą połączenia głosowego), a nie zaś Abonent będzie łączył się z wybranym numerem, a
połączenie poprzez ten numer będzie przekierowane dalej, czy to za pomocą innego połączenia głosowego, czy też
metodą przesyłania głosu w formie transmisji danych (Voice Over Internet Protocol). Ponadto Abonent korzystający z
Taryfy zobowiązuje się nie udostępniać odpłatnie możliwości korzystania z taryfy innym osobom - takie działanie
będzie traktowane jako działanie na szkodę Orange Polska S.A. W przypadku wykonywania połączeń
teleinformatycznych niezgodnie z powyższym postanowieniem, ruchu sztucznie generowanego lub wykonywania
połączeń skierowanych następnie na numery służące do korzystania z usług innych dostawców, lub wykorzystując
kartę SIM w adapterach komórkowych z pominięciem sieci innych uprawnionych operatorów, lub kierując ruch z
innych sieci telekomunikacyjnych za pomocą kart SIM, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do zawieszenia
świadczenia usług telekomunikacyjnych bez prawa do odszkodowania oraz bez wcześniejszego uprzedzenia
Abonenta.
dodatkowe informacje
5. W ramach Taryfy Abonent może korzystać z usług promocyjnych, chyba że warunki tych usług promocyjnych
stanowią inaczej. Sposób korzystania z usług promocyjnych regulują regulaminy tych usług.
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.orange.pl, w salonach Orange oraz salonach
partner Orange.
7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia oferty promocyjnej stosuje się Regulamin
świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą
Orange Polska Spółka Akcyjna z dnia 19 września 2005 r. oraz obowiązujące cenniki usług i regulaminy w ofertach
dostępnych w Orange na kartę.
8. Taryfa obowiązuje do odwołania. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany lub wcześniejszego odwołania
Taryfy w każdym czasie bez podania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych w ramach Taryfy.
9. „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 526-02-50-995. Orange Polska S.A. zwana jest w niniejszym regulaminie „Operatorem”.
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