specjalna oferta Orange
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

W Orange doceniamy dobre relacje, dlatego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
przygotowaliśmy wyjątkową ofertę. Teraz nie musisz się już martwić o wysokość rachunków
telefonicznych i możesz bez limitu kontaktować się ze wszystkimi w Orange.
Sprawdź i przekonaj się jak dużo zyskasz:
■■

bezpłatne, nielimitowane rozmowy:
■■

ze wszystkimi w Orange i na numery stacjonarne już w najniższym planie za 18,45 zł z vat,

■■

do wszystkich sieci już w planie za 43,05 zł z vat,

■■

internet w telefonie 2 GB w planie za 43,05 zł z vat lub w promocyjnej cenie w pozostałych planach,

■■

atrakcyjną stawkę za minutę połączenia do innych sieci – od 0,18 zł z vat,

■■

niski abonament − od 18,45 zł z vat na połączenia do innych sieci,

■■

aktywację tylko za 1,23 zł z vat,

■■

smartfony w korzystnych cenach.

wybierz najlepszą opcję dla siebie i porównaj ceny
plan taryfowy

Korzystny OSP 15

Firma OSP 25

15 zł
(18,45 zł z vat)

1 zł
(1,23 zł z vat)
25 zł
(30.75 zł z vat)

opłata aktywacyjna
abonament miesięczny
stawka za minutę połączenia
do Orange i na numery stacjonarne
stawka za minutę połączenia
do pozostałych sieci
liczba minut na numery stacjonarne
w ramach abonamentu
liczba minut do pozostałych sieci
w ramach abonamentu
SMS
MMS do Orange
i do pozostałych sieci
Internet w telefonie

35 zł
(43,05 zł z vat)

nielimitowane
0,29 zł
(0,36 zł z vat)

0,15 zł
(0,18 zł z vat)

nielimitowane
nielimitowane

200 minut
300 minut
0,18 zł
(0,22 zł z vat)
0,33 zł
(0,41 zł z vat)

0,16 zł
(0,20 zł z vat)
0,24 zł
(0,30 zł z vat)

0,10 zł
(0,12 zł z vat)
za każde rozpoczęteo 100 kB danych

poznaj szczegóły oferty
Informacje dotyczące oferty znajdują się na stronie http://www.zosprp.pl. Na Twoje pytania
czekamy pod numerem 502 802 502 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-16.00, opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci, z której jest wykonywane
połączenie). Pytania możesz przesyłać również na adres e-mail: pracownicy.KK@orange.pl.

złóż zamówienie
1. W
 ejdź na stronę: www.orange.pl/ofertaspecjalna. Po wpisaniu kodu aktywacyjnego,
który otrzymasz od komendanta gminy – wybierz plan taryfowy i telefon, którym jesteś
zainteresowany.
2. U
 mowę wraz z telefonem dostarczymy Ci kurierem w ciągu kilku dni. Do podpisania umowy
będzie potrzebny dowód osobisty.

Dostawcą promocji jest PTK Centertel Sp. z o.o.

Firma bez ograniczeń
35

nielimitowane
0 zł
0 zł
2 GB

