usługa promocyjna „Wybrany Kraj”
obowiazuje od dnia 21 marzec 2011 r. do odwołania

przedmiot Promocji
1. Uruchomienie promocyjnej usługi „Wybrany Kraj” (zwanej dalej „Usługą”) umożliwia Abonentowi sieci Orange
korzystającemu z ofert na kartę oraz Abonentowi oferty Zetafon obniżenie kosztów połączeń międzynarodowych i
SMS-ów międzynarodowych z numerami poprzedzonymi jednakowym międzynarodowym numerem
kierunkowym. Usługa obniża koszt określonych połaczeń i SMS-ów międzynarodowych, wykonywanych w
zasięgu sieci Orange na terenie Polski.
2. Abonent w okresie od 2 lipca 2008 r. do odwołania ma możliwość uruchomienia i korzystania z Usługi, pod
warunkiem zaakceptowania zapisów niniejszego Regulaminu.
3. Usługa jest dostępna dla Abonentów, korzystających z oferty Orange One, Nowe Orange Go, Orange Go,
Orange POP, Nowy POP, Orange Music na Kartę i Orange Free na Kartę.
4. Użytkownicy oferty Max, Hit, Weekend, Zrób to Sam, Jedna Idea na Kartę, Dla Każdego, mają możliwość
skorzystania z niniejszej Promocji, pod warunkiem zmiany dotychczasowej oferty na jedną z uprawnionych ofert
wymienionych w punkcie 3 (z wyjątkiem ofert Nowy POP) (w sposób określony w Regulaminie Migracji do
wybranej oferty).
aktywacja i zarzadzanie Usługą „Wybrany Kraj”
5. Abonent ma możliwość uruchomienia Usługi poprzez:
 wysłanie SMS-a pod numer 244 (opłata za włączenie Promocji jest określona w punkcie 19
powiększona o koszt wysłania standardowego SMS-a do sieci Orange w ofercie Abonenta) z numeru,
dla którego Usługa ma zostać włączona;
 wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do Orange On-line na stronie www.orange.pl/online;
 wybór odpowiedniej opcji w Orange Automatycznym Biurze Obsługi Klienta pod numerem *500 (opłata
zgodna z obowiazujacym Abonenta Cennikiem usług);
 kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta pod numerem *100 (opłata 1 zł z VAT za połączenie).
6. W ramach Usługi Abonent może wybrać z listy, znajdującej się poniżej w niniejszym Regulaminie, jeden
międzynarodowy numer kierunkowy, w ramach, którego połączenia oraz SMS-y na wszystkie numery w ramach
tego prefiksu będą taryfikowane zgodnie z punktem 20.
Nazwa Kra ju
Austria
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Niemcy
Norwegia
Rosja
Ukraina
Stany Zjednoczone/Kanada
Wielka Brytania
Włochy

Międzynarodowy Numer Ki erunkowy
43
32
33
34
31
353
49
47
7
380
1
44
39

7. Abonent zarządza Usługą poprzez SMS wg poniższych zasad:
Działanie
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Aktywacja
Sprawdzenie
statusu

numer
SMS
244
244

Treść SMS-a

Przykład:

AKT Numer kierunkowy
wybranego kraju
ILE

Aktywacja w Usłudze numeru kierunkowego
do Niemiec (Niemcy)
Sprawdzenie, jaki został włączony kraj i jaka
jest data ważności usługi

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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8. Usługa zostanie uruchomiona wciągu 48 godzin od daty złożenia dyspozycji jej uruchomienia.
9. Abonent korzystający z Usługi ma możliwość wykonywania połączeń głosowych i wysyłania SMS-ów pod
wybrany międzynarodowy numer kierunkowy w ramach Usługi w czasie 30 dni od momentu uruchomienia Usługi.
Po tym okresie Usługa zostaje automatycznie wyłączona.
10. Istnieje możliwość wielokrotnego skorzystania z Usługi (zamówienia pakietu) w czasie trwania Promocji.
jak korzystać?
11. W czasie działania Usługi Abonent otrzymuje możliwość korzystania z tańszych stawek za minutę połączenia
oraz SMS-y z jednakowym międzynarodowym numerem kierunkowym w ramach 1200 minut lub 2400 SMS-ów.
W przypadku wykorzystania przyznanego w ramach Promocji pakietu tańszych minut, połączenie wcześniej
nawiązane zostanie przerwane. Dalsze połączenie będzie możliwe, ale po cenach zgodnych z obowiązujacym
cennikiem usług w ofercie.
12. Abonent ma możliwość zamówienia Usługi po raz kolejny po upływie 30 dniu od daty poprzedniej aktywacji
zgodnie z kosztami opisanymi w punkcie 19.
13. Promocyjne stawki dostępne w ramach Usługi nie mogą być wykorzystane na połaczenia z numerami
skróconymi i specjalnymi. Usługa nie obejmuje połączeń wykonywanych w wybranym kraju.
14. Usługa Promocyjna obowiązuje jedynie na połączenia miedzynarodowe wykonywane z Polski.
15. Usługa Wybrane Kraje nie będzie działała w przypadku korzystania Abonenta z usług operatora Thuraya oraz
w przypadku odbierania połączen w roamingu na statkach w zasięgu sieci satelitarnych MCP (numer kierunkowy
+882).
16. W przypadku, gdy Abonent, mając uruchomioną Usługę w trakcie trwania okresu promocyjnego, ponownie
wyśle zlecenie uruchomienia tej Usługi z tym samym numerem wówczas otrzyma informację zwrotną, że usługa z
danym numerem jest już aktywna.
17. Abonent w trakcie trwania okresu promocyjnego nie ma możliwości zmodyfikowania wybranego wcześniej
przez siebie kraju.
18. W każdej chwili Abonent ma możliwość sprawdzenia, jaki numer został wybrany w ramach Usługi, jaki jest
termin ważnosci Usługi oraz liczby pozostałych w Pakiecie promocyjnych minut wysyłając SMS-a o treści ILE pod
numer 244 (opłata jak za SMS standardowy zgodnie z obowiązujacym Abonenta cennikiem usług).
ile to kosztuje?
19. Opłata za włączenie Usługi jest pobierana z góry przez PTK Centertel sp. z o.o. z niewykorzystanych
jednostek taryfowych Abonenta i wynosi 5 zł z VAT. Jeżeli na koncie Abonenta nie ma wystarczającej ilości
jednostek taryfowych Abonent ma możliwość włączenia Usługi po uprzednim uzupełnieniu jednostek taryfowych.
20. W ramach Usługi, opłata za połaczenia głosowe z wybranym miedzynarodowym numerem kierunkowym
wynosi 1 zł z VAT za minute połączenia, a koszt wysłania SMS-a wynosi 30 gr z VAT.
21. Po wyłączeniu Usługi opłata za każdą następną minute połączenia głosowego oraz SMS-a z wybranym
numerem jest zgodna z obowiązujacym Cennikiem usług.
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postanowienia końcowe
22. Zmiana oferty na inną niż zgodna z punktem 3, powoduje automatyczną dezaktywacje Usługi.
23. Usługa działa cała dobe, 7 dni w tygodniu.
24. Korzystanie z Usługi nie wyklucza możliwości korzystania z innych usług promocyjnych.
25. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia obowiązujących
Abonenta Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennika usług.
26. PTK Centertel oznacza: Polska Telefonie Komórkowa Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul.
Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000006107, o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, nr NIP 527-020-68-72.
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