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Promocja podstawowa 

1. Promocja Standard Światłowód 1/22 (zwana dalej Promocją), której jesteśmy organizatorem, jest dostępna od 23 stycznia 2023 r. do odwołania. 
Ten regulamin określa szczegółowe jej warunki. Wszystkie ceny podane są w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Promocja dotyczy pakietu usług Internet z Telewizją i Telefonem internetowym (zwanego dalej Pakietem) w Opcjach prędkości: do 300 Mb/s, do 
600 Mb/s, do 1 Gb/s i Pro 2.0 (Orange Światłowód). 

3. W ramach tej Promocji mogą Państwo zawrzeć umowę na 24 miesiące albo na czas nieokreślony. 

4. W ramach Promocji otrzymują Państwo: 
1) obniżoną opłatę aktywacyjną (opłaty nie naliczymy jeżeli do Pakietu przenoszą Państwo usługę Internet): 

- 59,99 zł - z umową na 24 miesiące 

- 99,99 zł - z umową na czas nieokreślony, 
2) rabat w wysokości 4,99 zł miesięcznie za zgodę na telefoniczny kontakt marketingowy. Ponadto, jeżeli korzystają Państwo z e-faktury, mogą 

Państwo w każdym okresie rozliczeniowym odbierać w Mój Orange dodatkowy rabat w wysokości 4,99 zł w opłacie abonamentowej (tym z 

Państwa, którzy z przyczyn leżących po naszej stronie nie mogą założyć konta w Mój Orange, dodatkowy rabat naliczymy automatycznie), 
3) możliwość korzystania z Orange TV Go, 
4) obniżoną opłatę abonamentową za korzystanie z Pakietu, zgodnie z tabelą poniżej: 

Miesięczne opłaty abonamentowe za Pakiet w Promocji 

Opcja prędkości z/bez rabatów 

z umową na 24 miesiące 
z umową na  

czas nieokreślony od 1 do 24 mies. 
od 25 mies. 

po automatycznym przedłużeniu umowy 

do 300 Mb/s 
z rabatami za zgody 99,99 109,99 109,99 

bez rabatów za zgody 109,97 119,97 119,97 

do 600 Mb/s 
z rabatami za zgody 109,99 119,99 119,99 

bez rabatów za zgody 119,97 129,97 129,97 

do 1 Gb/s 
z rabatami za zgody 119,99 129,99 129,99 

bez rabatów za zgody 129,97 139,97 139,97 

Pro 2.0 
z rabatami za zgody 129,99 139,99 139,99 

bez rabatów za zgody 139,97 149,97 149,97 

• opłata za Telewizję wchodząca w skład opłaty abonamentowej wynosi: 41,76 zł – dla Opcji do 300 Mb/s, 47,03 zł - do 600 Mb/s, 50,13 zł – do 1 

Gb/s i Pro 2.0 

• opłatę abonamentową powiększymy o 20 zł w budynkach o typie zabudowy jednorodzinnej – chyba, że w momencie zawierania umowy w 
Promocji korzystają już Państwo w danej lokalizacji z Orange Światłowodu z inną kwotą dopłaty - wówczas pozostanie ona bez zmian. 

5. W Promocji przyznajemy ulgę dotyczącą opłaty aktywacyjnej (jeśli jest naliczana) oraz ulgi dotyczące opłat abonamentowych. Ulgi wynikają z różnic 

pomiędzy opłatami za Pakiet wskazanymi w Cenniku (aktywacja i abonament), a opłatami promocyjnymi w umowach zawartych na 24 miesiące: 

Opcja prędkości Ulga dot. opłaty aktywacyjnej Suma ulg dot. opłat abonamentowych bez rabatów za zgody 

do 300 Mb/s 

439,01 

4080,72 

do 600 Mb/s 4320,72 

do 1 Gb/s 6000,72 

Pro 2.0 7 440,72 

6. Jeżeli korzystają Państwo z usługi Internet lub dowolnego pakietu z Internetem, mogą Państwo skorzystać z Promocji w dowolnym momencie 

umowy zawartej na czas określony lub czas nieokreślony. Wyjątek stanowią umowy na pakiet usług Orange Love z Telewizją oraz umowy na Pakiet 
w Opcjach z Orange Światłowodem - w tych przypadkach mogą Państwo skorzystać z Promocji, jeśli do daty zakończenia umowy zostało nie 
więcej niż 90 dni. 

7. Możliwość skorzystania z Promocji uzależniamy od tego, czy: 
− nie zalegają Państwo z opłatami na naszą rzecz, 
− w Państwa lokalizacji istnieją warunki techniczne do świadczenia usług, 

− nie wykluczają tego warunki promocji, z której Państwo aktualnie korzystają. 
8. Aby odbierać rabat za korzystanie z e-faktury, muszą Państwo co najmniej raz w każdym okresie rozliczeniowym wejść do Mój Orange (po 

zalogowaniu się adresem e-mail): w aplikacji mobilnej albo na www.orange.pl 

9. Jeśli zdecydują się Państwo na korzystanie z e-faktury, rachunki będziemy wysyłać na podany przez Państwa adres e-mail. Jeżeli nie podacie nam 
Państwo adresu e-mail, rachunki będziemy udostępniać na Państwa indywidualnym koncie w Mój Orange. 

10. Wycofanie zgody na korzystanie z e-faktury oznacza utratę rabatu. To samo dotyczy wycofania zgody na telefoniczny kontakt marketingowy, jeżeli 

nie jesteście Państwo Konsumentami lub nie prowadzicie jednoosobowej działalności gospodarczej, w tym jako wspólnik spółki cywilnej. Mogą 
Państwo wycofać obie zgody lub tylko jedną z nich. 

11. Jeśli rozwiążemy umowę z Państwa winy lub jeśli Państwo ją rozwiążą przed upływem okresu, na jaki została zawarta (dotyczy umów zawartych na 

24 miesiące), obciążymy Państwa odszkodowaniem związanym z przyznanymi ulgami, dotyczącymi opłaty aktywacyjnej i opłat abonamentowych - 
kwoty te pomniejszymy o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.  

12. Promocja nie łączy się z promocjami Orange Open Extra. Jeżeli w ramach tych promocji mają już Państwo przyznany rabat, zostanie on wyłączony. 

13. Z Promocji mogą Państwo skorzystać tylko jeden raz. 

http://www.orange.pl/
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