Rozmowy bez limitu w sieci
Teraz w Orange YES możesz mieć darmowe nielimitowane rozmowy ze wszystkimi w Orange, zarówno w wersji jednorazowej jak i cyklicznej.
W ramach usługi dzwonisz za darmo na wszystkie numery komórkowe w sieci Orange, nawet wtedy gdy masz 0 zł na koncie lub gdy Twoje konto jest nieaktywne.

Usługa kosztuje 9 zł i jest ważna przez 31 dni.

Usługę można kupić w dwóch wersjach:
jednorazowej – to propozycja dla tych którzy mają mnóstwo znajomych w Orange i chcą do nich dzwonić za darmo i bez ograniczeń
cyklicznej - to propozycja dla tych, którzy dodatkowo cenią wygodę i nie chcą pamiętać o konieczności włączenia kolejnej usługi, gdy skończy się ważność posiadanej
Uwaga!
Jeżeli korzystasz z innej taryfy niż Orange YES zlecenie aktywacji usługi spowoduje zmianę Twojej aktualnej oferty na Orange YES i włączenie usługi Rozmowy bez limitu w sieci.
Pamiętaj, że zmiana taryfy spowoduje wyłączeniu usług i promocji, które nie są dostępne w Orange YES.

jak włączyć

Rozmowy bez limitu w sieci
wpisz w telefonie kod *110*31# i potwierdź przyciskiem ‘ zadzwoń’
(bezpłatnie)
wyślij SMS-a o treści START pod numer 441 (koszt SMS-a wg cennika usług

Cykliczne rozmowy bez limitu w sieci
wpisz w telefonie kod *110*31*2# i potwierdź przyciskiem ‘ zadzwoń’ (bezpłatnie)
wyślij SMS-a o treści START CYKL pod numer 441 (koszt SMS-a wg cennika usług

w Twojej taryfie)

w Twojej taryfie)

Usługa łączy się z innymi usługami i promocjami, chyba że regulaminy tych usług lub promocji stanowią inaczej. Usługa nie działa w roamingu.

jak wyłączyć
wysyłając SMS-a o treści NIE pod numer 441 (SMS płatny wg Cennika usług Orange Yes)
lub
wybierając na ekranie telefonu krótki kod *110*31*1# i zatwierdzając przyciskiem połączenia (opcja bezpłatna)

sprawdź ile zostało
Aby sprawdzić datę ważności usługi oraz dzień, w którym się odnowi (to w przypadku usługi cyklicznej):
wpisz w telefonie kod *110*34# i potwierdź przyciskiem "zadzwoń" (bezpłatnie)
wyślij SMS-a o treści ILE pod numer 441 (koszt SMSa wg cennika usług w Twojej taryfie)

dokumenty
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