Informacje o doładowaniach znajdziesz tutaj

Rozmowy, SMSy i 15 GB w Orange na kartę

W Orange na kartę dzięki usłudze masz nielimitowane połączenia do wszystkich sieci
komórkowych i stacjonarnych oraz nielimitowane SMS-y, a do tego gigantyczny pakiet danych.
Doładuj numer, włącz i swobodnie korzystaj z telefonu.
W Orange na kartę to Ty decydujesz, jak długo chcesz korzystać z usługi:
1. jednorazowa- otrzymasz nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB na 31 dni.
Pamiętaj o doładowaniu konta przez serwis bankowy, by zapewnić środki na aktywację usługi,
następnie wpisz z klawiatury telefonu kod: *115*1*31#
2. cykliczna – otrzymasz nielimitowane rozmowy, SMS-y i 15 GB na 31 dni.
Dla Twojej wygody usługa automatycznie się odnawia co 31 dni, a z Twojego konta głównego
pobierana jest kwota 25zł. Dzięki temu cieszysz się wygodą nieprzerwanego korzystania
z rozmów i SMS-ów do wszystkich.

Zleć stałe doładowanie telefonu w Twoim banku, by co miesiąc zapewnić środki na koncie, a
następnie wpisz z klawiatury telefonu kod: *115*2*31# - usługa będzie automatycznie odnawiana
co cykl.
Usługa „Rozmowy i SMS-y bez limitu + pakiet GB” jest również dostępna na 10, 7, 5 i 3 dni - tak, jak potrzebujesz:
Ważność

10 dni

7 dni

5 dni

3 dni

Pakiet GB

5 GB

3 GB

2 GB

1 GB

Cena

10 zł

7 zł

5 zł

3 zł

Jak włączyć*

AKT10 na 696

AKT7 na 696

AKT5 na 696

AKT3 na 696

*koszt SMS do Orange wg taryfy Abonenta

Jeśli posiadasz aplikację mobilną Mój Orange, każdą usługę możesz włączyć po zalogowaniu na
konto.
Wybierz rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb, szczegóły oferty poznasz tutaj: Oferta bez limitu.
Regulamin: Rozmowy i SMS-y bez Limitu + pakiet GB

Internet za darmo po każdym doładowaniu w Orange Free na kartę
W Orange na kartę w taryfie Orange Free po każdym doładowaniu zawsze otrzymujesz bonus w postaci
pakietu GB zupełnie za darmo, a całą kwotę z doładowania możesz przeznaczyć na co chcesz – usługę no
limit, rozmowy, SMSy, MMSy.
Sprawdź jak dużo możesz zyskać doładowując konto:

Wartość
doładowania
Bonus
Ważność

5 zł

10 zł

2,5 GB 5 GB
2 dni
5 dni

30 zł

50 zł

100 zł

200 zł

15 GB
1 mies.

25 GB
3 mies.

50 GB
5 mies.

100 GB
5 mies.

W każdej chwili masz możliwość sprawdzenia ilości dostępnych środków oraz terminu ich ważności
poprzez:
SMS o treści ILE pod numer 411 (opłata jak za standardowy SMS do Orange)
Kod *101*01# i potwierdzając przyciskiem połączenia (bezpłatnie)
Jeśli już jesteś w taryfie Orange Free to promocja już działa na Twoim numerze. Doładuj konto
dowolną kwotą, aby się przekonać.
Aby zmienić za darmo taryfę na Orange Free wpisz *101*40#
Zmieniając taryfę zachowasz wszystkie środki, nic nie przepadnie.

Szczegóły w regulaminie: Internet za darmo
Szczegóły w regulaminie: Orange Free na kartę

Promocja T-Mobile: „Video bez limitu danych”

Nowość na kartę bez limitu, video, rozmowy, SMS-y i MMS-y.
Zapraszamy wszystkich nowych i obecnych Klientów T-Mobile z taryfą Frii do skorzystania z oferty TMobile na kartę VIDEO BEZ LIMITU DANYCH. Oferta dostępna w dwóch wariantach:
5 zł / 5 dni
30 zł / 30 dni,
Każda z opcji obejmuje:
nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne,
nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich,
pakiet danych, (odpowiednio 1GB lub 10GB)
przedłużenie ważności konta o 365 dni
oraz unikalna usługa: Supernet Video
Aby aktywować pakiet:
1. Za 5 zł, co 5 dni - Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1 GB
Wpisz *150*161*2# [zielona słuchawka].
2. Za 30 zł, co 30 dni- Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 10
GB Wpisz *150*150*2# [zielona słuchawka]
Aktywacja Oferty nastąpi niezwłocznie od momentu zlecenia aktywacji i zostanie potwierdzona
wiadomością SMS.
Opłata za korzystanie z Oferty naliczana jest cyklicznie ( co 5 lub 30 dni) i pobierana jest z góry od daty
jej aktywacji.
Oferta skierowana do Klientów oferty T-Mobile na kartę z taryfą Frii. Aby sprawdzić swoją taryfę wpisz
*100# [zielona słuchawka]. Jeśli masz inną taryfę w T-Mobile na kartę przejdź na taryfę Frii kodem
*100*811# [zielona słuchawka].
Uwaga: Dotychczasowe popularne oferty „Bez limitu za 1zł dziennie” oraz „Bez limitu za 25zł, co 30 dni”
będą nadal dostępne.
Oferta dostępna od dnia 06.06.2018 r. do jej wycofania.
Szczegóły w regulaminach:
Warunki Oferty Promocyjnej „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1
GB za 5 zł” dla Użytkowników T-Mobile na kartę
Warunki Oferty Promocyjnej „Nielimitowane rozmowy, SMSy i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 10
GB za 30 zł” dla Użytkowników T-Mobile na kartę

