
Regulamin promocji „Internet dla Firm" 
obowiązuje od dnia 22 stycznia 2009 roku do odwołania lub wyczerpania zasobów 

    
§ 1 ZAKRES PROMOCJI 

1. „Internet dla Firm”, zwana dalej „Promocją”, jest ofertą skierowaną do przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807ze zm.) i innych podmiotów posiadających numer REGON, 
zwanych dalej „Abonentami”, zawierających w okresie jej trwania, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 
zawodową, umowę o świadczenie usługi Internet dla Firm (Umowa), zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usługi Orange 
Freedom/Internet dla Firm z dnia 15 października 2007 roku. 

2. W ramach Promocji PTK Centertel Sp. z o.o. oferuje usługę Internet dla Firm dotyczącą stacjonarnego dostępu do Internetu w 
technologii ADSL (dalej zwaną „Usługą”).  

3. Promocja obowiązuje od dnia 22 stycznia 2009 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów urządzeń służących do transmisji 
danych. PTK Centertel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania 
przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Abonenta. 

4. Sieć Orange w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia 
Komórkowa - Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, zarejestrowana w 
Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, NIP 527-020-68-72. „Orange” nie 
obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć 
telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług 
takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi. 

 

§ 2 PRZEDMIOT PROMOCJI 

1. Promocja obejmuje nieograniczony limitem transferowanych danych dostęp do Internetu oraz: 

a) promocyjną opłatę aktywacyjną za Usługę, 

b) promocyjną opłatę abonamentową za Usługę, 

c) promocyjną cenę za zestaw instalacyjny, 

d) promocyjny Pakiet Minut na Firmę, 

e) promocyjną usługę Multi Box w wersji Multi Box Gold oraz 

f) program antywirusowy, o którym mowa w pkt 13 niniejszego paragrafu.  

 

Promocyjna opłata aktywacyjna 

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 32 zł (39,04 zł z VAT) i jest płatna wraz z pierwszym rachunkiem za usługi 
telekomunikacyjne. 

 

Promocyjna opłata abonamentowa 

3. W ramach Promocji dostępne są następujące opcje Usługi: Internet dla Firm 512, Internet dla Firm 1024, Internet dla Firm 2048, 
Internet dla Firm 6144, dla których pobierane są opłaty promocyjne zgodne z tabelą poniżej: 

 

Miesięczna opłata 
abonamentowa przy Umowie na 

12 miesięcy 

Miesięczna opłata 
abonamentowa przy Umowie na 

24 miesiące 

Miesięczna opłata 
abonamentowa przy Umowie 

na 36 miesięcy 

cena w zł 
Opcja usługi 

bez VAT z VAT bez VAT z VAT bez VAT z VAT 

Internet dla Firm 512 45 zł 54,90 zł 40 zł 48,80 zł 36 zł 43,92 zł 

Internet dla Firm 1024 53 zł 64,66 zł 41 zł 50,02 zł 38 zł 46,36 zł 

Internet dla Firm 2048 77 zł 93,94 zł 61 zł 74,42 zł 53 zł 64,66 zł 

Internet dla Firm 6144 106 zł 129,32 zł 90 zł 109,80 zł 82 zł 100,04 zł 

 

Promocyjny zestaw instalacyjny 

4. Promocyjna cena zestawu instalacyjnego (z modemem ZTE ZXDSL 852) w ramach Promocji wynosi 1 zł (1,22 zł z VAT) niezależnie 
od wybranej przez Abonenta opcji Usługi. 

 

 Pakiet Minut na Firmę 
5. Abonent, który kupi Usługę otrzyma promocyjny Pakiet Minut na Firmę, tj. pakiet minut przypisany do konta abonenckiego, na 

którym została włączona Usługa. Warunkiem korzystania z usługi Pakiet minut na Firmę jest posiadanie na tym koncie abonenckim, 
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co najmniej jednego aktywnego numeru abonenckiego w planie taryfowym wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu. Pakiet 
bezpłatnych minut może być wykorzystany na: połączenia głosowe w Orange (z wyłączeniem numerów bezpłatnych, specjalnych 
oraz o podwyższonej opłacie za połączenie) oraz na numery w sieci stacjonarnej (z wyłączeniem numerów bezpłatnych, specjalnych 
oraz o podwyższonej opłacie za połączenie). Ilość minut w pakiecie jest zgodna z następującym zestawieniem: 

Opcja Usługi Opcja Pakietu Minut na Firmę Liczba minut w pakiecie 

Internet dla Firm 512 Pakiet Minut na Firmę 60 60 

Internet dla Firm 1024 Pakiet Minut na Firmę 60 60 

Internet dla Firm 2048 Pakiet Minut na Firmę 120 120 

Internet dla Firm 6144 Pakiet Minut na Firmę 180 180 

6. Pakiet Minut na Firmę działa dla wszystkich numerów abonenckich w planach taryfowych Meritum, Meritum BIS, Meritum 20-250, 
Meritum Optymalny, Firma, Idea Firma 25-100, Idea Top Firma 200-400, Nowa Idea dla Firm 25-400, Firma 25-1000, Top Firma 
300-800, Orange dla Firm 40-600 oraz Oferta dla Firm 60-1000 znajdujących się na tym samym koncie abonenckim, na którym 
została włączona Usługa. 

7. Niewykorzystane minuty w ramach Pakietu Minut na Firmę nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy, a ich wartość nie 
podlega zwrotowi. Połączenia w ramach Pakietu Minut na Firmę są realizowane po wykorzystaniu przez Abonenta danego numeru 
abonenckiego pakietu bezpłatnych minut połączeń w ramach abonamentu, niewykorzystanych sekund z minionych miesięcy oraz 
innych dodatkowych pakietów minut. Po wykorzystaniu minut przysługujących w ramach Pakietu Minut na Firmę, obowiązuje 
wysokość stawki za połączenie według planu taryfowego obowiązującego danego Abonenta.    

8. Pakiet Minut na Firmę jest przyznawany od początku pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego następującego po aktywacji 
Usługi.    

9. Pakiet Minut na Firmę działa tak długo jak długo aktywna jest Usługa.    
10. Zmiana opcji Usługi powoduje zmianę opcji Pakietu Minut na Firmę na odpowiadający nowej opcji Usługi.    
11. W ramach tego samego konta abonenckiego może zostać przyznanych kilka Pakietów Minut dla Firm, co jest uzależnione od liczby 

świadczonych na rzecz Abonenta Usług.    
 

Usługa Multi Box 
12. W ramach Promocji    Abonent otrzymuje    bezpłatnie usługę Multi Box w wersji Multi Box Gold. 
 

Program antywirusowy 
13. Do odwołania lub wyczerpania zapasów, Abonent, który zawrze umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas 

określony 24 lub 36 miesięcy w ramach niniejszej Promocji, otrzyma w pakiecie promocyjnym urządzenie pendrive 2GB 
posiadające program antywirusowy firmy Arcabit – ArcaVir 2009 System Protection wraz z kluczem umożliwiającym korzystanie z 
pełnej wersji programu przez 24 miesiące oraz program ArcaNix. 

 

§ 3 WARUNKI PROMOCJI 
1. Warunkiem skorzystania z niniejszej Promocji jest: 

a) spełnienia przez Abonenta warunków określonych w Regulaminie Świadczenia Usługi Orange Freedom/Internet dla Firm z dnia 
15 października 2007 roku 

b) zawarcie z PTK Centertel Sp. z o.o. Umowy o świadczenie Usługi na czas określony 12, 24 albo 36 miesięcy, w zakresie 
jednej z opcji: Internet dla Firm 512, Internet dla Firm 1024, Internet dla Firm 2048 albo Internet dla Firm 6144, 

c) wyrażenie zgody na wykonanie kserokopii lub odpisu dokumentów wymaganych przez PTK Centertel sp. z o.o. do zawarcia 
Umowy oraz dokumentów potwierdzających wiarygodność płatniczą Abonenta, 

d) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, 
e) zaakceptowanie warunków Regulaminu usługi Multi Box. 

2. Abonent w czasie, o którym mowa w ust. 1 lit. b) zobowiązany jest do: 
a) niedokonywania odłączenia czasowego Usługi na życzenie Abonenta, 
b) nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających z Umowy, 
c) niewypowiadania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 

3. W czasie trwania Umowy na czas określony możliwa jest bezpłatna zmiana opcji Usługi na opcję o wyższych parametrach w 
zależności od możliwości technicznych łącza abonenckiego, na którym świadczona jest Usługa. Zmiana opcji Usługi na opcję o 
niższych parametrach nie jest możliwa z wyjątkiem sytuacji, w której Abonent po zmianie opcji na wyższą powraca na opcję 
pierwotnie posiadaną. Wniosek o zmianę prędkości Usługi złożony na nie mniej niż 14 dni przed końcem miesiąca, zostanie 
zrealizowany z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony o ile istnieją możliwości techniczne 
dla jego realizacji. 

4. Niedotrzymanie warunków Promocji określonych w ust. 3 będzie traktowane jako wypowiedzenie umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych przez Abonenta, z przyczyn leżących po jego stronie. 

 

§ 4 OPŁATY SPECJALNE 

1. W przypadku naruszenia warunków niniejszego Regulaminu określonych w § 3 ust. 3 lub rozwiązania Umowy przez PTK Centertel Sp. 
z o.o. z przyczyn leżących po stronie Abonenta, PTK Centertel Sp. z o.o. ma prawo żądać od Abonenta opłaty specjalnej w wysokości 
stanowiącej sumę przyznanych Abonentowi ulg, na które składają się: 
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a) różnica między opłatami aktywacyjnymi w ofertach standardowej i promocyjnej; oraz 

b) różnica między ceną abonamentu w ofercie promocyjnej i w ofercie standardowej zgodnej z Cennikiem Usługi Internet dla Firm 
pomnożona przez liczbę pełnych okresów rozliczeniowych, które minęły od początku Umowy, oraz 

c) różnica między cenami zestawów instalacyjnych w ofertach standardowej i promocyjnej, 

 2. Maksymalna wysokość opłaty specjalnej, zostanie określona w formularzu Umowy podpisywanej przez Abonenta. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Abonenta jest złożenie poprawnie wypełnionego Oświadczenia, zawarcie 

Umowy i potwierdzenie możliwości technicznych świadczenia Usługi przez Operatora w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy 
oraz spełnienia pozostałych warunków określonych w Regulaminie Świadczenia Usługi Orange Freedom/Internet dla Firm z dnia 15 
października 2007 roku. 

2.  W okresie trwania Umowy nie można zmienić miejsca świadczenia Usługi. 

3.  Operator nie zapewnia wsparcia technicznego i nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi w zakresie modemów, które nie 
 zostały dostarczone przez Operatora, a które wykorzystuje Abonent w celu korzystania z Usługi. 

4.  Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności oprogramowania komputera Abonenta z oprogramowaniem 
 dostarczonym lub udostępnianym z urządzeniem zakupionym w ramach Usługi. 

5. Adres poczty elektronicznej przyznany w ramach Usługi będzie mógł być wykorzystywany przez Operatora do celów związanych ze 
świadczeniem Usługi i innych usług telekomunikacyjnych. 

6. Operator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i zwartego w nim cennika trybie określonym ustawą – Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. nr. 171 poz. 1800 z 2004 r., ze zm.), przy zachowaniu wymogów określonych tą ustawą. 

7. W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się Regulamin Świadczenia Usługi Orange Freedom/Internet dla Firm z dnia 15 
października 2007 roku oraz obowiązujący Abonenta Cennik usługi Internet dla Firm oraz regulamin usługi Multi Box. 
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