
2x wi´cej
minut i SMS-ów
za t´ samà cen´
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2x wi´cej minut i SMS-ów
za t´ samà cen´
W Orange podwajamy Twój Êwiat. Tylko teraz przy zakupie oferty Orange
abonament lub Orange mix dostaniesz, a˝ 2x wi´cej Êrodków do wykorzystania
na rozmowy i wysyłanie wiadomoÊci do wszystkich sieci.

co zyskujesz
� 2x dłu˝sze rozmowy z przyjaciółmi – nawet do 800 minut do wykorzystania

co miesiàc do wszystkich sieci,
� 2x wi´cej SMS-ów do bliskich – a˝ do 2000 SMS-ów do wykorzystania

co miesiàc do wszystkich sieci.

przekonaj si´ sam, ile mo˝esz zyskaç:

Oferta dost´pna równie˝ dla Klientów przedłu˝ajàcych umow´.
Pami´taj, ˝e obecni Klienci dostajà jeszcze wi´cej.

wi´cej na www.orange.pl

kwota abonamentu 25 z∏ 35 z∏ 55 z∏ 75 z∏ 100 z∏ 200 z∏

liczba minut
w standardowej 40 60 100 140 200 400
ofercie

liczba SMS-ów
w standardowej 125 175 275 375 500 1000
ofercie

w promocji masz 2x wi´cej za t´ samà cen´:

liczba minut
w promocji

80 120 200 280 400 800

liczba SMS-ów
w promocji

250 350 550 750 1000 2000

okres obowiàzywania
promocji (w okresach 6 9 12
rozliczeniowych)
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Samsung Avila z GPS

� nawigacja GPS
� dotykowy wyÊwietlacz
� radio
� czytnik kart pami´ci

Nawigacja Orange
Z tym telefonem dostajesz bezpłatnie
przez 2 miesiàce Nawigacj´ Orange.
Dzi´ki niej zyskujesz bie˝àcy dost´p
do aktualizacji map z informacjami o remontach
dróg i ich objazdach, lokalizacji fotoradarów
i miejscach niebezpiecznych. Po tym okresie
za korzystanie z Nawigacji Orange zapłacisz
zgodnie z Twoim planem taryfowym.

Nokia 5230
� e-mail
� nawigacja GPS
� panoramiczny

dotykowy wyÊwietlacz
� szybki internet
� czytnik kart pami´ci

Nokia mail
Z tym telefonem dostajesz stały i nieograniczony
dost´p do wiadomoÊci e-mail nawet z 10 skrzynek
pocztowych jednoczeÊnie. Aby w∏àczyç usług´,
wystarczy, ˝e dokonasz prostej konfiguracji
na swoim telefonie.
Koszt miesi´czny usługi to 24,98 zł.
Dodatkowo do usługi dostajesz w prezencie 50 MB
miesi´cznie na po∏àczenia z internetem.

od
2 z∏

od
2 z∏

dostępna
tylko

w Orange

nawigacja
w

prezencie

wybierz jeden z atrakcyjnych
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LG GD 510

� dotykowy wyÊwietlacz
� odtwarzacz MP3
� aparat 3 Mpix
� czytnik kart pami´ci

Nokia 2730

� szybki internet
� poczta e-mail
� odtwarzacz MP3
� czytnik kart pami´ci

od
2 z∏

od
2 z∏

telefonów dost´pnych w promocji
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� intuicyjna obsługa internetu za dotkni´ciem palca,
� 3,2-calowy wyÊwietlacz, dzi´ki któremu

zobaczysz wszystko,
� otwarty system operacyjny Android, który da Ci

dost´p do wielu dodatkowych aplikacji,
� aparat 3,2 Mpix, który pozwoli Ci zatrzymaç

niezapomniane chwile.

Z tym telefonem Orange rekomenduje usług´
Orange Free, abyÊ mógł w pełni korzystaç
z wszystkich jego mo˝liwoÊci.

HTC Magic

prezenty w Orange abonament
i Orange mix
W Orange nie tylko podwajamy Twój Êwiat, ale dajemy Ci równie˝ mo˝liwoÊç
wyboru atrakcyjnych prezentów, zgodnie z Twoimi potrzebami:

� jeÊli lubisz cz´sto rozmawiaç, dajemy Ci dodatkowe minuty,
nawet do 720 dodatkowych minut,

� jeÊli lubisz wysyłaç SMS-y, otrzymasz nawet do 1600 dodatkowych SMS-ów,
� jeÊli chcesz wiedzieç co dzieje si´ na Êwiecie, mamy dla Ciebie

pakiet Orange World z nieograniczonym dost´pem do informacji i rozrywki
na portalu Orange World.

sprawdê, ile prezentów w ramach abonamentu mo˝esz dostaç:
miesi´czny abonament w taryfie

Orange abonament
25 z∏ 35 z∏ 55 z∏ 75 z∏ 100 z∏ 200 z∏

i Orange mix

liczba prezentów 0 1 2 3 4 4
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Wszystkie promocje podane w ulotce sprawdzisz na www.orange.pl
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szybka komunikacja
dzi´ki GG w Orange
JeÊli chcesz byç w ciàgłym kontakcie ze swoimi znajomymi
i rozmawiaç z nimi do woli, zainstaluj na swoim telefonie
aplikacj´ GG w Orange.

jak w∏àczyç

� wyÊlij SMS-a o treÊci GG pod numer 8075, a nast´pnie
kliknij na otrzymany link zwrotny i pobierz aplikacj´,

� wpisz swój numer GG oraz hasło do Twojego konta.

Usług´ GG mo˝esz włàczyç, w zale˝noÊci od Twoich potrzeb
na 7 lub 30 dni.
Korzystanie z usługi przez pierwsze dwa tygodnie jest bezpłatne,
bez opłat za transfer danych w Orange.

ile to kosztuje

usługa opłaty

wysłanie SMS-a pod numer 8075 bezpłatnie

pobranie aplikacji

z linka otrzymanego po wysłaniu SMS-a pod numer 8075 bezpłatnie (bez kosztu transferu danych)

aktywacja na okres próbny bezpłatnie

w∏àczenie aplikacji na 7 dni 1,22 zł brutto (1 zł netto)

w∏àczenie aplikacji na 30 dni 4,88 zł brutto (4 zł netto)
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