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 Regulamin  
Oferta Orange IoT na kartę 

(obowiązuje od 27 maja 2021 do odwołania) 

Orange IoT na kartę (dalej: Oferta) to oferta przeznaczona do urządzeń typu IoT (ang. Internet of Things, czyli Internet rzeczy), 

umożliwiająca mobilny dostęp do Internetu w sieci Orange przez APN o nazwie IoT oraz inne usługi telekomunikacyjne jak połączenia 

głosowe i SMS-y dla urządzeń odbierających sygnały z sieci mobilnej 

Jak dołączyć? 

1. Aby skorzystać z Oferty należy zmienić dotychczasową ofertę na kartę na Orange IoT na kartę poprzez: 

▪ Wysłanie SMS-a o treści IoT pod bezpłatny numer 80360. 

▪ Zalogowanie się do Mój Orange i wybór opcji zmiany taryfy. 

2. Zmiana taryfy zostanie potwierdzona lub odrzucona SMS-em w przeciągu 24 godzin od złożenia zlecenia. 

3. Warunkiem udanej zmiany taryfy na Orange IoT na kartę jest posiadanie na Koncie Głównym min. 30 zł w chwili złożenia zlecenia. 

4. Wszelkie usługi, rabaty, zniżki, pakiety oraz ustawienia wynikające z dotychczasowej taryfy na kartę Abonenta przepadają po 

dokonaniu zmiany oferty na Orange IoT na kartę i nie podlegają zwrotowi czy też przywróceniu. Przeniesieniu do Orange IoT na 

kartę podlega tylko saldo Konta Głównego (środki z doładowań) i ich ważność. 

5. Po udanej zmianie taryfy na Orange IoT na kartę nastąpi automatyczne pobranie jednorazowej opłaty aktywacyjnej (dalej „Opłata”) 

w kwocie 20 zł brutto.  

6. Opłata pobierana jest ze środków na Koncie Głównym. 

7. Po udanym pobraniu Opłaty nastąpi automatyczna aktywacja pakietu 2GB za 7 zł na 31 dni (dalej „Pakiet”).  

8. Zasady działania Pakietu zostały opisane w regulaminie „Pakietów Internetowych w Orange IoT na kartę”. 

9. Brak środków na Opłatę lub brak środków na włączenie Pakietu po zmianie oferty skutkuje zablokowaniem połączeń 

wychodzących w taryfie Orange IoT na kartę. Abonent powinien w tej sytuacji doładować Konto Główne, aby zapewnić środki 

konieczne na pokrycie Opłaty i kosztu aktywacji Pakietu. 

Jak to działa? 

10. W Ofercie zablokowane są: 

▪ Połączenia o podwyższonej opłacie (tzw. Premium). 

▪ MMS-y wychodzące i przychodzące w kraju i międzynarodowe. 

▪ Ruch głosowy wychodzący na numery międzynarodowe. 

11. Orange IoT na kartę to oferta umożliwiająca przesyłanie danych na terenie Polski przy ustawieniach APN: IoT oraz wap (APN 

oznacza nazwę punktu dostępu do sieci). 

12. Każde doładowanie konta w taryfie Orange IoT na kartę, niezależnie od nominału i kanału, włącza automatycznie usługę Konto 

Ważne Rok za 0 zł.  

13. Połączenia w ramach oferty wykonywane z wykorzystaniem operatora roamingowego powodują naliczenie opłat zgodnych ze 

stawkami roamingowymi, określonymi w cenniku usług w roamingu. 

Dodatkowe informacje 

14. W każdej chwili Abonent ma możliwość powrotu do taryfy Orange Free na kartę lub Zawsze bez limitu zgodnie z ogólnymi 

warunkami migracji do tych taryf. Przeniesione zostaną tylko środki na Koncie Głównym i ich ważność.  

15. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl, w Salonach Orange i Salonach partnera Orange.  

16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia Usługi stosuje się Regulamin świadczenia usług 

telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę oraz obowiązujący cennik usług i regulamin oferty, z której Abonent korzysta.  

17. Prędkość przesyłania danych w ramach Usługi zależy od technologii przesyłania danych LTE, HSDPA, 3G (UMTS), EDGE lub 

GPRS, z której Abonent w danym momencie korzysta. Warunkiem skorzystania z danej technologii jest przebywanie w danym 

momencie w zasięgu danej technologii i korzystanie z urządzenia obsługującego daną technologię oraz w przypadku technologii 

LTE posiadanie karty SIM wspierającej LTE. Prędkości przesyłania danych są zmienne i zależą w szczególności od obciążenia 

stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości obsługiwanych przez terminale oraz 

warunków atmosferycznych. Szacunkowa maksymalna prędkość transmisji danych przedstawiona jest w poniższej tabeli:  
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Rodzaj technologii mobilnej Szacunkowa maksymalna prędkość 
pobierania danych 

Szacunkowa maksymalna prędkość 
wysyłania danych 

4G LTE (Agregacja Pasm) 225 Mb/s 45 Mb/s 

3G (HSPA+) 37 Mb/s 6 Mb/s 

2G (EDGE) 0,236 Mb/s 0,192 Mb/s 

 

Informacje na temat technologii i technicznych aspektów usługi można uzyskać w telefonicznym biurze obsługi Klienta. 

Orientacyjna mapa zasięgu technologii jest dostępna na stronie http://zasieg.orange.pl. 

18. Oferta obowiązuje do odwołania. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia Oferty w każdym czasie bez podania przyczyny, 

co nie będzie jednak naruszać praw nabytych osób, które z Oferty już skorzystały. 

19. Oferta jest świadczona przez firmę Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. 

Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym 

w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.  

 

http://zasieg.orange.pl/

