
Pytania o roaming UE:

1. Czy w prepaid obowiązują pakiety no limit, które działają w kraju? Nie licząc pakiet GB 
przyznawanego wg innych kryteriów (tabelka z cennikiem).

2. Czy jest różnica w prepaid między pakietem za 28 zł dla przenoszących vs 35 zł w 
cenie regularnej, jeśli chodzi o dostępny pakiet internetu w roamingu UE?

3. Czy jest jakieś ograniczenie prędkości internetu w roamingu UE? Testy użytkowników 
wykazywały na razie mocno ograniczone prędkości.

4. Czy jest/będzie gdzieś widoczna informacja o zużyciu pakietu danych?

5. Pytanie od użytkownika odnośnie FUP: kilka osób w Orange (salon/e-mail/rozmowa z 
BOK-iem) twierdzi, że te 2 miesiące to jest ,,ciągłość'' zalogowania się do nadajnika, 
że nie możesz więcej niż 2 miesiące non-stop być zalogowanym do nadajnika 
zagranicznego. Mam info od reszty operatorów, że u nich jest to ,,suma'' 60 dni w 
monitorowanych 120 dniach. Czy Orange faktycznie ma ,,ciągłość'' 60 dni?

6. Cd. FUP: czy oba warunki muszą być wykonane aby załapać się na dodatkowe opłaty 
wg FUP? Czyli być w roamingu więcej jak 2 miesiące, oraz mieć wykorzystanie 
większe w roamingu jak w kraju. TM ma ,,lub’’, a Plus nie ma. Bo ma tylko pierwszy 
warunek roamingu, czyli suma 60 dni w roamingu. 

7. Cd. FUP: jeżeli wykorzystanie ma być większe w kraju niż w roamingu, to czy tyczy się 
to wszystkich opcji, czyli internet/SMSy/MMSy/wykonane i odebrane połączenia?

8. Jak wygląda przyznawanie pakietów internetu w ofercie z numerami dodatkowymi?

9. Mając wykupiony pakiet przykładowo w prepaid no-limit za 35 zł gdzie mamy 1,76 GB 
w roamingu, dokupuję za 12 zł pakiet 2 GB. Czy te 1,76 GB zsumuje się z tym 0,61 GB 
(wg tabelki)? Będą rozliczane razem, czy pojawią się jako osobna pozycja z różnym 
czasem ważności? Dotyczy to również kolejno innych pakietów danych. Bo jak 
rozumiem możliwe jest dokupienie dowolnego pakietu i używanie przyznanej puli GB w 
roamingu UE, aby uniknąć dopłaty 4 gr za 1 MB? Czy jest względem tego jakieś 
ograniczenie? 


