Rozmowy bez limitu w sieci

Rozmowy bez limitu w sieci
Poznaj swobodę nielimitowanych rozmów do wszystkich w Orange. Teraz w Orange na kartę 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..

Jak to działa?
Cena

Ważność

9 zł

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

Usługa "Rozmowy bez limitu w sieci" jest dostępna we wszystkich taryfach Orange na kartę.

Aby skorzystać z wersji jednorazowej
Aktywuj
Szybka aktywacja usługi online

Lub
wpisz *110*31# i potwierdź przyciskiem „ zadzwoń” (bezpłatnie)

Lub
wyślij START pod numer 441 (koszt SMS-a wg cennika usług w Twojej taryfie)

Zarządzaj usługą
Jak wyłączyć?
Wyślij SMS o treści NIE pod numer 441
(SMS płatny wg cennika)

Lub
Wpisz kod *110*31*1# i zatwierdź przyciskiem „zadzwoń” (bezpłatnie)

Jak sprawdzić stan?
Wyślij SMS o treści ILE pod numer 441

(SMS płatny wg Cennika)

Lub
Wpisz kod *110*34# i potwierdź przyciskiem „zadzwoń” (bezpłatnie)

Aby skorzystać z wersji cyklicznej
Aktywuj

Szybka aktywacja usługi online

Lub
wpisz *110*31*2# i potwierdź przyciskiem „ zadzwoń” (bezpłatnie)

Lub
wyślij START CYKL pod numer 441 (koszt SMS-a wg cennika usług w Twojej taryfie)

Zarządzaj usługą
Jak wyłączyć?
Wyślij SMS o treści NIE pod numer 441
(SMS płatny wg Cennika)

Lub
Wpisz kod *110*31*1# i zatwierdź przyciskiem „zadzwoń” (bezpłatnie)

Jak sprawdzić stan?
Aby sprawdzić dzień, w którym usługa się odnowi:
Wyślij SMS o treści ILE pod numer 441
(SMS płatny wg Cennika)

Lub
Wpisz kod *110*34# i potwierdź przyciskiem „zadzwoń” (bezpłatnie)

Dokumenty
Regulamin Rozmowy bez limitu w sieci od 21 stycznia 2016
Regulamin usługi cykliczne Rozmowy bez limitu w sieci od 21 stycznia 2016
Regulamin usługi Rozmowy bez limitu w sieci
Regulamin usługi Cykliczne rozmowy bez limitu w sieci

