
1. Mam taryfę X. Jak będę rozliczany w roamingu UE? X- zrobić rozpiskę po wszystkich taryfach 

B2C/SOHO 

2. W jakich krajach obowiązują nowe stawki roamingowe? 

3. Czemu nowe regulacje nie obowiązują w Szwajcarii mimo, że jest krajem EOG? 

4. Gdzie mogę kontrolować zużycie minut/sms/pakietów GB w roamingu? 

5. Korzystam z usługi „dodatkowa karta sim”. Czy będę mógł korzystać z niej w roamingu? 

6. Mam w obecnej ofercie pakiet 400 min w roamingu UE (kupionej przed 15.06)? Czy teraz 

zyskam zniżkę na abonament? Co się dla mnie zmieni? 

7. Jak sprawdzić aktualne stawki roamingowe (gdy przebywam za granicą)? 

8. Mam komórko-stacjonarną ofertę Orange Strefa. Czy mogę korzystać z niej za granicą? 

9. Mam nielimitowane LTE po wykorzystaniu schodków w ofercie Smart Plan LTE. Czy mogę z 

tej usługi korzystać z granicą? 

10. Co to jest FUP? 

11. Pracuję cały czas za granicą. Jak będę rozliczany po 2/4 miesiącach? Bardzo rzadko 

przebywam w Polsce. 

12. Czy regulacja obejmuje połączenia międzynarodowe wykonywane z Polski na zagraniczne 

numery? 

13. Czy przebywając za granicą (w jednym z państw UE) mogę dzwonić na numery do innych 

krajów UE? 

14. Czemu na bilingu w mój Orange niektóre połączenia w roamingu widać podwójnie? Czemu 

przy niektórych pozycjach pojawia się inny numer? 

15. Mam ofertę wspólną (SMART PLAN LTE WSPÓLNY). Jak będę rozliczany na kartach 

dodatkowych? Czy na dodatkowej karcie sim do samego internetu będzie działał roaming? 

16. Nie działa mi usługa X w roamingu. Czemu się tak dzieje? X- zrobić rozpiskę po usługach nie 

działających w roamingu 

17. Ukraina jest stworzyszona z UE, czy na jej terenie również obowiązują niższe stawki? 

18. Korzystam z oferty na kartę w tarycie Orange Free na kartę. Czy bonus za doładowanie w 

promocji „Internet za darmo” będzie działał za granicą? 

19. Mam ofertę na kartę. Z których pakietów mogę korzystać za granicą i na jakich zasadach? 

20. Mam ofertę na kartę. Korzystam z pakietów czasowych ważnych do północy. Wg jakiego 

czasu jest to rozliczane – polskiego czy kraju w którym przebywam? 

21. Mam pakiet jednorazowy 2GB za 12 zł w ofercie na kartę. Bo jego wykorzystaniu w kraju 

mam lejek. Czy ten lejek będzie też w roamingu UE? 

22. Czy będę informowana/y o wykorzystaniu pakietu GB w roamingu? Jeśli tak, w jaki sposób? 

23. Mam usługę Twoje numery/Numer bez limitu w ofercie na kartę. Czy na wybrany numer 

mogę dzwonić również bezpłatnie w roamingu?  

24. Mam  usługę Szczęśliwe Godziny/Cała Naprzód na internecie mobilnym. Czy one również 

działają w roamingu? 


