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${E:Regulamin} 

${${BRC:} BEZARCH} ${BEZPODPISU} ${E:promocji 100% rabatu na opłatę aktywacyjną}    
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Orange Polska S.A., 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, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł, 

posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 526-02-50-995. 
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lub do odwołania. 

 

obowiązuje od 23 października 2022 do odwołania 

1. Promocja dostępna jest dla tych z Państwa, którzy jako konsumenci podpiszą z nami przynajmniej dwie umowy lub aneks i przynajmniej jedną 

umowę na usługi Abonament komórkowy II, Internet Mobilny, Internet Domowy 4G, Orange Love. 

2. W ramach tej Promocji, przyznamy Państwu rabat w wysokości 100% na jedną lub kilka opłat aktywacyjnych usług Abonament komórkowy II, 

Internet Mobilny lub Internet Domowy 4G na poniższych zasadach: 

1) zawierając w jednym dniu umowę lub aneks na czas określony 24 miesięcy w dowolnej ofercie Orange Love oraz dodatkowo przynajmniej jedną 

umowę na czas określony 24 miesięcy w ofercie Abonament komórkowy II, Internet Mobilny lub Internet Domowy 4G, nie naliczymy opłat 

aktywacyjnych dla usług Abonament komórkowy II, Internet Mobilny lub Internet Domowy 4G, 

2) zawierając w jednym zamówieniu dwie lub więcej umów na czas określony 24 miesięcy w dowolnej ofercie Abonament komórkowy II, Internet 

Mobilny lub Internet Domowy 4G, naliczymy tylko jedną, najwyższą opłatę aktywacyjną, 

3) zawierając w jednym zamówieniu aneks do umowy na czas określony, wybierając dowolny Plan taryfowy w ofercie Abonament komórkowy II, 

Internet Mobilny lub Internet Domowy 4G oraz zawierając jedną lub więcej umów na czas określony 24 miesięcy w ofercie Abonament 

komórkowy II, Internet Mobilny lub Internet Domowy 4G, przyznamy rabat na wszystkie opłaty aktywacyjne, 

4) zawierając umowę na czas określony 24 miesięcy w dowolnej ofercie Abonament komórkowy II w wyniku przeniesienia numeru z oferty Orange 

na kartę tym z Państwa, którzy mają zawartą umowę na Orange Love lub umowę na dowolną usługę świadczoną w naszej Sieci mobilnej (nie 

dotyczy ofert na kartę i oferty nju mobile), przyznamy rabat 100% na opłatę aktywacyjną za Abonament komórkowy II. 

3. Rabat zostanie naliczony po weryfikacji spełnienia przez Państwa warunków niniejszej Promocji i zostanie uwzględniony na fakturze. 

4. W pozostałym zakresie zastosowanie mają właściwe dla wybranej oferty regulaminy i cenniki. 

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy  Alejach Jerozolimskich 160, 02-326 

Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 

3.937.072.437 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 526-02-50-995. 


