Zasady przyznawania rabatu za łączenie usług
w Orange
obowiązują od 12 kwietnia 2018 r. do odwołania
Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem
zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych, NIP 526-02-50-995
1. Jeśli korzystają Państwo z naszych usług jako Konsumenci, po spełnieniu warunków opisanych w tym dokumencie,
udzielimy Państwu rabatu w wysokości 20 zł na opłatę abonamentową za Usługi mobilne.
2. Rabatu tego możemy udzielić w dwóch przypadkach:
a. jeśli korzystają Państwo z Planu Komórkowego (z wyjątkiem Planu Komórkowego Podstawowego, w ramach
którego rabatu nie udzielamy) lub Internetu Mobilnego Optymalnego (dalej „Internet Mobilny”) oraz co najmniej
jednej z usług w ramach oferty Orange Love lub z usługi telefonicznej świadczonej na dowolnym planie taryfowym
określonym w „cenniku usług telekomunikacyjnych – dopasowane plany dla domu” lub „cenniku usług
telekomunikacyjnych – plany wycofane ze sprzedaży” (dalej: „Plany dla Domu”) lub
b. jeśli korzystają Państwo z co najmniej dwóch Planów Komórkowych z podstawową Kwotą abonamentu nie
mniejszą niż 49,99 zł.
3. W pierwszym przypadku rabatu udzielimy na każdej opłacie abonamentowej za Plan Komórkowy lub Internet Mobilny
rozliczanych na tym samym Koncie abonenckim, na którym rozliczamy usługi Orange Love. Jeśli korzystają Państwo z
Planów dla Domu, a nie korzystają Państwo z Orange Love, to rabatu udzielimy tylko dla jednego Konta abonenckiego.
4. W drugim przypadku rabatu udzielimy na opłatach abonamentowych za Plany Komórkowe rozliczane na tym samym
Koncie abonenckim. Wyjątkiem będzie zawsze jeden Plan Komórkowy. Będzie to Plan dostępny na podstawie
najwcześniej zawartej Umowy. Na opłacie abonamentowej za ten Plan nie będziemy udzielać rabatu.
5. Rabatu udzielimy pod warunkiem, że:
a. nie korzystają Państwo z ofert wykluczających możliwość naliczenia tego rabatu,
b. nie zalegają Państwo z opłatami na naszą rzecz. Informujemy, że w przypadku braku terminowej płatności, mogą
Państwo utracić rabat w kolejnym okresie rozliczeniowym. Przyznamy go ponownie, jeśli kolejną płatność uiszczą
Państwo w terminie,
c. nie korzystają Państwo z usługi Zawieszenie świadczenia usług telefonicznych na życzenie Abonenta.
6. Rabat zaczniemy naliczać najpóźniej od drugiego okresu rozliczeniowego po spełnieniu warunków.
7. Rozpoczynając naliczanie rabatu możemy zmienić okres rozliczeniowy dla usług świadczonych w ramach oferty Plan
Komórkowy lub Internet Mobilny na okres właściwy dla usług świadczonych w ramach oferty Orange Love i Planów
dla Domu. Jeżeli otrzymują Państwo rachunki w formie papierowej, wyślemy je w jednej kopercie, na adres właściwy
dla usług świadczonych w ramach oferty Orange Love i Planów dla Domu, natomiast rachunki w wersji elektronicznej
dostarczymy na zasadach określonych w umowie lub regulaminie usługi, której dotyczą.
8. Jeżeli przestaną Państwo spełniać warunki opisane w tym dokumencie przestaniemy udzielać rabatu. Wówczas będą
Państwo zobowiązani do ponoszenia opłat zgodnie z warunkami wybranej oferty.
9. Ta oferta nie łączy się z Orange Combo, Orange Open Combo, Orange Family, Orange Open, Orange Open II, Orange
Open Extra, Orange Open Extra Światłowód, Orange Open Extra Światłowód II.
10.Możemy zakończyć udzielanie rabatu z tytułu łączenia usług, zmienić jego wysokość lub zasady udzielania w
dowolnym momencie. Przy czym zmiany te będą obowiązywać tylko w odniesieniu do tych usług Plan Komórkowy lub
Internet Mobilny, które będziemy świadczyć Państwu na warunkach właściwych dla umowy zawartej na czas
nieokreślony.

