
usługa promocyjna „Pakiet Orange World” 
obowiązuje od 1 grudnia 2006 r. do odwołania 

 
„Pakiet Orange World"  („Usługa”) to usługa promocyjna dostępna dla Abonentów oraz Użytkowników usług PTK Centertel sp. z o.o. 
korzystających z ofert oraz planów taryfowych:  
- Jedna Idea z rachunkiem, Twój Plan, Nowy Twój Plan, Orange Premium, Firma 25 - 1000, Top Firma 300 - 800, Plan Domowy, Twój 
Internet, Business Everywhere, Nowy VAR i DATA („Oferty abonamentowe”), 
- Jedna Idea mix, Firma Mix 10 - 168 i Twój Mix  („Oferty mix”), 
- POP i Orange Go („Oferty na kartę”). 
Usługa obejmuje nielimitowane przesyłanie danych ze stron wap.orange.pl, www.orange.pl, www.telekomunikacja.pl oraz www.neostrada.pl 
na zasadach określonych poniżej. 
 
jak włączyć? 
1. Usługę można włączyć składając zlecenie: 

- wysyłając z numeru abonenckiego, dla którego ma być włączona Usługa SMSa o treści AKT PAKOW pod numer 2525 (opłata jak za 
SMS standardowy zgodnie z obowiązującym Abonenta lub Użytkownika cennikiem usług), 
- po przez wybór odpowiedniej opcji po zalogowniu na stronie www.orangeon-line.pl, 
- za pośrednictwem konsultanta Orange Biura Obsługi Klienta pod numerem *100 (połączenie płatne zgodnie z obowiązującym Abonenta 
lub Użytkownika cennikiem usług). 

2. Usługa zostanie włączona w dniu złożenia zlecenia. 
3. W przypadku Ofert mix oraz Ofert na kartę warunkiem włączenia usługi jest posiadanie środków na koncie pochodzących z doładowań 
(wyklucza się jednostki taryfowe przyznane w ramach opłaty abonamentowej oraz przyznane w ramach promocji) wystarczających na pokrycie 
opłaty za Usługę, określonej w punkcie 10. 
 
jak korzystać? 
4. W czasie korzystania z Usługi Abonent lub Użytkownik ma możliwość korzystania z nielimitowanego pakietowego przesyłania danych  
wyłącznie z portalu Orange World (wap.orange.pl) poprzez apn: wap oraz ze stron internetowych www.orange.pl oraz wap.orange.pl poprzez 
apn: internet, z wyłączeniem przesyłania danych w roamingu. 
5. W przypadku Abonentów Usługa działa do końca najbliższego okresu rozliczeniowego od dnia włączenia Usługi, a w przypadku 
Użytkowników przez 30 dni od daty włączenia Usługi ("Okres korzystania"). 
6. Usługa ma charakter abonamentowy - po zakończeniu Okresu korzystania usługi jest ona automatycznie przedłużana na kolejny Okres 
korzystania, o ile ostatniego dnia Okresu korzystania Abonent lub Użytkownik zapewni na koncie ilość środków wystarczających na pokrycie 
opłaty za Usługę, określonej w punkcie 10 (dotyczy Ofert mix oraz Ofert na kartę).  
 
jak wyłączyć? 
7. Abonent lub Użytkownik może  wyłączyć Usługę składając zlecenie wyłączenia jednym ze sposobów opisanych w pkt 1,  
z zastrzeżeniem, że przypadku zlecenia wysyłanego SMSem pod numer 2525 (opłata jak za SMS standardowy w ofercie, z której abonent 
korzysta) w treści SMSa należy wpisać REZ PAKOW. 
8. W przypadku określonym w pkt 7 Usługa nie będzie przedłużana na kolejny Okres korzystania.  
9. Usługa zostanie wyłączona automatycznie w przypadku, gdy:  

- Użytkownik Oferty na kartę nie zapewni ostatniego dnia działania Usługi środków na koncie wystarczających na pokrycie opłaty za 
kolejny okres korzystania z Usługi lub zmieni swój status z Użytkownika na Abonenta zmieniając dotychczasową ofertę na Nowy Twój 
Plan, Orange Premium albo Twój Mix, 
- Abonent Oferty mix nie zapewni ostatniego dnia działania Usługi środków na koncie wystarczających na pokrycie opłaty za kolejny okres 
korzystania z Usługi lub zmieni dotychczasową ofertę na inną. 

 
ile to kosztuje? 
10. Opłata za każdy Okres korzystania z Usługi wynosi 10 zł z VAT. 
11. W przypadku Abonentów opłata za Usługę za pierwszy niepełny okres rozliczeniowy będzie naliczana proporcjonalnie do ilości dni,  
w których Abonent korzystał z Usługi (od dnia włączenia do końca okresu rozliczeniowego). 
12. Po wyłączeniu Usługi oraz w przypadku przesyłania danych nie objętych Usługą lub transmisji wideo z portalu Orange World opłaty za 
usługi naliczane będą zgodnie z obowiązującym Abonenta lub Użytkownika cennikiem usług. 
13. Włączenie i wyłączenie Usługi jest bezpłatne, za wyjątkiem opłat za wysłanie SMSa lub połączenia z numerem *100, o których mowa  
w pkt 1. 
 
dodatkowe informacje 
14. Usługę można łączyć z ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie, z której abonent lub użytkownik korzysta, chyba że 
warunki danej oferty lub usługi stanowią inaczej oraz z wyłączeniem usługi promocyjnej Pakiet TV. Włączenie usługi promocyjnej Pakiet TV 
będzie jednoznaczne ze zleceniem wyłączenia Usługi. 
15. Usługa działa w pierwszej kolejności przed innymi usługami przesyłania danych, z których Abonent lub Użytkownik korzysta, a dane 
przesyłane w ramach Usługi nie pomniejszają pakietów danych lub jednostek taryfowych dostępnych w ramach tych usług. 
16. Zlecenie włączenia Usługi zgodnie z pkt. 1 jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 
17. Usługa może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana bez podawania przyczyn. PTK Centertel sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 
wyłączenia Usługi po uprzednim poinformowaniu Abonenta lub Użytkownika SMSem nie później niż 31 dni przed datą wyłączenia usługi. 
18. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl oraz w salonach Orange i salonach partner Orange. 
19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia obowiązujących abonenta lub użytkownika 
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz cennika usług. 
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