Regulamin usługi Pakiet Dodatkowy 5GB
w taryfie „Zawsze bez limitu”
obowiązuje od dnia 27 maja 2020r

”Pakiet Dodatkowy 5GB w taryfie Zawsze bez limitu” (dalej „Pakiet”) to usługa dostępna dla wszystkich
Abonentów taryfy „Zawsze bez limitu” i umożliwia odpłatne uzyskanie dodatkowych środków na połączenia
z internetem.
1. W okresie ważności usługi „Zawsze bez limitu” (dalej „Usługa”), Abonent może otrzymać SMS-em z
numeru 80175 propozycję zakupu Pakietu.
2. Abonent odpisując PAKIET na otrzymany SMS zleci włączenie Pakietu
3. Wielkość Pakietu to 5 GB.
4. Cena Pakietu to 5 zł (z VAT).
5. Pakiet sumuje się ze środkami na internet posiadanymi przez Abonenta w ramach Usługi „Zawsze
bez limitu”.
6. Pakiet jest ważny do końca ważności usługi „Zawsze bez limitu”.
7. Opłata za Pakiet w pierwszej kolejności będzie pobrana z Konta Głównego Abonenta.
8. W sytuacji, gdy na Koncie Głównym Abonenta nie będzie wystarczającej liczy środków na pokrycie
opłaty za Pakiet, ważności Usługi zostanie skrócona o 5 dni, co jest ekwiwalentem opłaty za Pakiet.
Abonent otrzyma w tej sytuacji od operatora SMS z możliwością odwołania zlecenia aktywacji
Pakietu w przeciągu 15 minut. Instrukcja postępowania zostanie opisane w SMS-ie. Ważność
Usługi po operacji skrócenia jej ważności nie może być krótsza niż 5 dni.
9. Włączenie Pakietu zostanie potwierdzone SMS-em od Operatora.
10. W sytuacji, gdy w momencie zlecenia aktywacji Pakietu na Koncie Głównym brakuje środków na
pokrycie opłaty za Pakiet oraz gdy ważność Usługi jest krótsza niż 10 dni, Pakiet nie zostanie
włączony.
11. Kolejny Pakiet może zostać zaproponowany wielokrotnie w okresie ważności Usługi.
12. Pakiet nie wyklucza się z innymi promocjami i usługami w taryfie „Zawsze bez limitu”, chyba że ich
regulaminy stanowią inaczej.
13. Aktywacja Pakietu nastąpi w przeciągu 24 godzin od momentu wysłania przez Abonenta SMS-a
14. Regulamin obowiązuje do odwołania. O zmianie Regulaminu lub jego odwołaniu

Operator

poinformuje na stronie www.orange.pl.
15. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.orange.pl, w salonach Orange oraz salonach
partner Orange.
16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę oraz obowiązujące cenniki usług, w tym Cennik
usług w taryfie Zawsze bez limitu, Cennik usług w roamingu dla Abonentów Orange na kartę, cennik
połaczeń z numerami specjalnymi i regulaminy promocji w ofercie Zawsze bez limitu.
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