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Usługa „Dodatkowa karta SIM” (dalej „Usługa” lub „Dodatkowa karta SIM”) to usługa dostępna w Mobilnej 

Sieci Orange dla Abonentów oferty Internetu mobilnego Orange Free, Orange Free Net, lub Orange 

FreeNet oraz dla wszystkich Abonentów oferty głosowej Orange (za wyjątkiem ofert MIX, prepaid, Zetafon i 

Minutofon) zwanych dalej „Abonentami”. Usługa nie jest dostępna dla klientów korzystających z usługi 

radiowego stacjonarnego dostępu do Internetu w Sieci Orange CDMA. 

Usługa jest ponadto dostępna dla Abonentów, będących przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) lub innymi 

podmiotami zarejestrowanymi w rejestrze REGON, którzy posiadają plan taryfowy Biz 40, Biz 60, Biz 90 

lub Biz 125. 

Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Abonent który zawarł umowę o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych w jednej z wymienionych wyżej ofert (zwaną dalej: „Kontraktem głównym”) otrzymuje 

w ramach usługi Dodatkowa karta SIM możliwość korzystania z Internetu mobilnego nawet na pięciu 

urządzeniach w ramach tego Kontraktu głównego.    

 
jak działa? 

1. Abonent otrzymuje możliwość korzystania z Dodatkowej karty SIM w ramach wybranego przez siebie 

Kontraktu głównego (z tym zastrzeżeniem, że niniejszy Kontrakt główny dotyczy jednej z ofert 

wymienionych wyżej).    

2. Dodatkowa karta SIM służy do transmisji danych na terenie objętym zasięgiem sieci Orange.  

Wszystkie inne połączenia wykonywane z Dodatkowej karty SIM (połączenia głosowe przychodzące i 

wychodzące, wysyłka SMS i MMS) są zablokowane.  

3. Dodatkowa karta SIM jest przypisana do Kontraktu głównego w tym znaczeniu, że nie zawiera 

odrębnego pakietu danych, a każda Dodatkowa karta SIM korzysta z tego samego pakietu danych 

aktywowanego na Kontrakcie głównym.  

4. Usługa „Dodatkowa karta SIM” wyklucza się z usługą „Nielimitowane LTE”.  

5. Całość limitu transferu danych (pakietu danych) wynikająca z przyznanych środków na Kontrakcie 

głównym jest zużywana przez wszystkie karty SIM przypisane do tego Kontraktu głównego tj. przez 

kartę SIM, z którą związany jest numer abonencki dla niniejszego Kontraktu głównego zwaną dalej 

„Główną kartą SIM” oraz aktywowane przez Abonenta Dodatkowe karty SIM.  Przykładowo gdy 
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Abonent posiada 15 GB limitu danych na Kontrakcie głównym i aktywuje na nim Dodatkową kartę 

SIM, za której pośrednictwem zużyje 5 GB spowoduje to obniżenie limitu danych na Kontrakcie 

głównym do 10 GB. Jeżeli następnie Abonent będzie jednocześnie korzystał z Głównej karty SIM oraz 

z Dodatkowej Karty SIM i w ramach każdej z tych kart wykorzysta po 5 GB transferu to jego pakiet 

danych z Kontraktu głównego zostanie w całości wykorzystany. Powiadomienie o przekroczeniu limitu 

transferu danych jest przekazywane Abonentowi na Główną kartę SIM na warunkach określonych w 

obowiązującym Abonenta Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

6. Abonent może dokupić i aktywować maksymalnie do czterech sztuk Dodatkowej karty SIM. 

7. Abonenci nie mają możliwości aktywacji usług dodatkowych na Dodatkowych kartach SIM.  

8. Abonenci nie mają możliwości ustawienia konkretnego limitu danych na Dodatkowych kartach SIM.  

9. Usługi dodatkowe dotyczące transmisji danych aktywowane na Kontrakcie głównym obowiązują 

również na Dodatkowych kartach SIM.  

10. W przypadku Kontraktów głównych nie posiadających ograniczenia prędkości przesyłania danych po 

wykorzystaniu przysługującego limitu transferu danych, po zużyciu środków z tego limitu transmisja 

danych wykonywana z Dodatkowej karty SIM jest rozliczana według stawki z Kontraktu głównego (tj. 

według stawek planu taryfowego obowiązującego Abonenta na danym Kontrakcie głównym). 

11. W przypadku Kontraktów głównych posiadających ograniczenie prędkości przesyłania danych po 

wykorzystaniu przysługującego limitu transferu danych, po zużyciu środków z tego limitu nastąpi 

ograniczenie prędkości przesyłania danych. Aktywacja nowego pakietu danych spowoduje 

przywrócenie prędkości przesyłania danych. 

 

Jak zarządzać? 

12. Włączenie i wyłączenie Usługi jest możliwe poprzez osobisty kontakt w Punkcie Sprzedaży Orange 

(salony Orange, salony partner Orange): 

a) przy zawieraniu Kontraktu głównego,  

b) podczas trwania Kontraktu głównego.  

Dodatkowo Abonent może wyłączyć usługę kontaktując się z Orange Biurem Obsługi Klienta pod 

numerem *100. Abonent może dezaktywować dowolną ilość Dodatkowych kart SIM, nie musi 

wyłączać wszystkich jednocześnie. 

 

13. Aktywacja Usługi następuje maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia aktywacji Usługi w 

sposób określony w punkcie 12 powyżej. O włączeniu Usługi Abonent zostanie poinformowany SMS-em 

na numer główny. 

14. Dezaktywacja Dodatkowej karty SIM następuje z końcem okresu rozliczeniowego, w którym Abonent 

zlecił jej wyłączenie. O wyłączeniu Usługi Abonent zostanie poinformowany SMS-em na numer główny.  
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Ile to kosztuje? 

15. Usługa włączana jest na czas nieokreślony (odnawiana automatycznie co cykl rozliczeniowy). Opłata 

jednorazowa za aktywację każdej Dodatkowej karty SIM wynosi 5 zł brutto (4,09. zł netto). Dodatkowo 

Abonent ponosi miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 5 zł brutto (4,09 zł netto) za cykl 

rozliczeniowy. Opłaty abonamentowe są pobierane do momentu wyłączenia usługi w sposób określony w 

punkcie 11 powyżej.  

Opłaty za każdą Dodatkową kartę SIM Wartość w PLN brutto 

aktywacyjna  5  

abonamentowa  (za cykl rozliczeniowy) 5  

Wymiana karty 5 

 

W przypadku Abonentów, posiadających plan taryfowy Biz 40, Biz 60, Biz 90 lub Biz 125 opłata 

aktywacyjna i miesięczna opłata abonamentowa wynoszą 4,92 zł brutto. 

 

16. W przypadku aktywacji Usługi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego Abonent ponosi pełną opłatę 

za korzystanie z Usługi w danym okresie rozliczeniowym. 

 

dodatkowe informacje 

17. Mając włączoną Usługę można również korzystać z innych promocji oraz usług promocyjnych 

dostępnych w ofercie, z której Abonent korzysta zgodnie z ich zasadami, chyba że regulaminy tych 

promocji lub usług promocyjnych stanowią inaczej. 

18. Włączenie Usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

19. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi bez podania przyczyny i za 

dwutygodniowym uprzedzeniem. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi Abonent, który skorzystał 

z Usługi jeszcze przed jej zakończeniem może kontynuować korzystanie z Usługi do końca okresu 

rozliczeniowego następującego po okresie, w którym Operator zaprzestał świadczenia Usługi. 

20. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl, w salonach Orange, salonach partner 

Orange. 

21. W pozostałym zakresie do Usługi stosuje się warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych  

obowiązujące Abonenta na Kontrakcie głównym.   

22. Przez Mobilną Sieć Orange należy rozumieć sieć telekomunikacyjną GSM 900/1800 i UMTS oraz 

CDMA, której operatorem jest Orange Polska S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 

0000010681, NIP 526-02-50-995, z siedzibą w Warszawie.  

 


