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Regulamin promocji „Internet dla Firm z telefonem w Orange" 
obowiązuje od dnia 13 stycznia 2011 roku do odwołania lub wyczerpania zasobów 

    
§ 1 ZAKRES PROMOCJI 

1. Promocja „Internet dla Firm z telefonem w Orange” (dalej „Promocja”), jest ofertą spółki pod firmą „Polska Telefonia 
Komórkowa – Centertel” sp. z o.o. (dalej „Operator”) skierowaną do przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze 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 (dalej 
„Umowa”), zgodnie z obowiązującym Abonenta Regulaminem Świadczenia Usługi Orange Freedom/Internet dla 
Firm. 

2. W ramach Promocji Operator oferuje usługę Internet dla Firm obejmującą nieograniczony limitem transferowanych 
danych dostęp do Internetu w technologii ADSL (dalej „Usługa”).  

 

§ 2 PRZEDMIOT PROMOCJI 
 

Promocyjna opłata aktywacyjna 
1. W ramach niniejszej Promocji opłata za aktywację (opłata za włączenie do sieci Orange) wynosi 

29 zł (35,67 zł z VAT) i będzie płatna wraz z pierwszą fakturą za usługi telekomunikacyjne.  
 

Rabat na abonament miesięczny 

2. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się do wyboru jednej z poniższych opcji Usługi. W przypadku spełnienia 
warunków, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Operator, na cały okres trwania Umowy, przyzna 
Abonentowi rabat na miesięczną opłatę abonamentową za wybraną przez Abonenta opcję Usługi w wysokości 
5 zł (6,15 zł z VAT), zgodnie z poniższą tabelą: 

 

opcja Usługi 

do  
0,5 Mbit/s 
(Internet dla 
Firm 512) 

do  
1 Mbit/s 

(Internet dla 
Firm 1024) 

do  
2 Mbit/s 

(Internet dla 
Firm 2048) 

do  
6 Mbit/s 

(Internet dla 
Firm 6144) 

do  
10 Mbit/s 
(Internet dla 
Firm 10240) 

do  
20 Mbit/s 
(Internet dla 
Firm 20480) 

standardowy 
abonament miesięczny 
przy umowie na 12 
miesięcy 

41 zł  
(50,43 zł z 

VAT) 

41 zł  
(50,43 zł z 

VAT) 

47 zł  
(57,81 zł z 

VAT) 

54 zł  
(66,42 zł z 

VAT) 

59 zł  
(72,57 zł z 

VAT) 

64 zł  
(78,72 zł z 

VAT) 

standardowy 
abonament miesięczny 
przy umowie na 24 
miesiące 

33 zł  
(40,59 zł z 

VAT) 

33 zł  
(40,59 zł z 

VAT) 

39 zł  
(47,97 zł z 

VAT) 

46 zł  
(56,58 zł z 

VAT) 

51 zł  
(62,73 zł z 

VAT) 

56 zł  
(68,88 zł z 

VAT) 

wysokość dodatkowego 
rabatu na abonament 
miesięczny 

5 zł (6,15 zł z VAT) 

abonament miesięczny 
po rabacie przy umowie 
na 12 miesięcy 

36 zł  
(44,28 zł z 

VAT) 

36 zł  
(44,28 zł z 

VAT) 

42 zł  
(51,66 zł z 

VAT) 

49 zł  
(60,27 zł z 

VAT) 

54 zł  
(66,42 zł z 

VAT) 

59 zł  
(72,57 zł z 

VAT) 
abonament miesięczny 
po rabacie przy umowie 
na 24 miesiące 

28 zł  
(34,44 zł z 

VAT) 

28 zł  
(34,44 zł z 

VAT) 

34 zł  
(41,82 zł z 

VAT) 

41 zł  
(50,43 zł z 

VAT) 

46 zł  
(56,58 zł z 

VAT) 

51 zł  
(62,73 zł z 

VAT) 

Pakiet Minut na Firmę 60 min 60 min 120 min 180 min 220 min 220 min 

 

3. Warunkiem otrzymania rabatu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest posiadanie w dniu zawarcia 
Umowy, na tym samym koncie abonenckim, na którym została uruchomiona usługa Internet dla Firm w ramach 
niniejszej Promocji, aktywnego numeru abonenckiego w ofercie: 
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a) Orange Stacjonarny dla Firm dla analogowego łącza abonenckiego, zgodnie z poniższą tabelą:  
 

oferta Orange Stacjonarny dla Firm dla analogowego łącza abonenckiego 

czas trwania umowy 12 i 24 miesiące 

aktywacja 10 zł (12,30 zł z VAT) 

plan taryfowy Analogowa Linia dla Firm 31 Analogowa Linia dla Firm 65 

abonament miesięczny 31 zł (38,13 zł z VAT) 65 zł (79,95 zł z VAT) 

i utrzymywanie tego numeru abonenckiego przez cały okres trwania Umowy na usługę Internet dla Firm  

lub 

b) 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, Oferta dla Firm 60-
1000, Optymalny 100-1800, Optymalny 450 z Internetem, Optymalny 900 z Internetem lub Optymalny 1800 
z Internetem, o wartości abonamentu miesięcznego wynoszącego co najmniej 44 zł (54,12 zł z VAT) 
i utrzymywanie tego numeru abonenckiego przez cały okres trwania Umowy na usługę Internet dla Firm. 

 

Pakiet Minut na Firmę 
4. W ramach niniejszej Promocji Abonent otrzymuje bezpłatnie usługę dodatkowego pakietu minut (dalej „PMF”), 

który przypisany będzie do konta abonenckiego, na którym została włączona Usługa.  

5. Warunkiem skorzystania z usługi PMF jest posiadanie na tym samym koncie abonenckim, na którym została 
włączona Usługa, co najmniej jednego aktywnego numeru abonenckiego w planie taryfowym wskazanym 
w ust. 7 niniejszego paragrafu.  

6. PMF może zostać wykorzystany na połączenia głosowe do: 

a) sieci Orange (z wyłączeniem numerów bezpłatnych, specjalnych oraz o podwyższonej opłacie za połączenie) 
oraz  

b) krajowych numerów sieci stacjonarnych (z wyłączeniem numerów bezpłatnych, specjalnych oraz 
o podwyższonej opłacie za połączenie). 

7. PMF 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, Oferta dla Firm 60-1000 oraz Optymalny 100-1800, 
Optymalny 450 z Internetem, Optymalny 900 z Internetem oraz Optymalny 1800 z Internetem, znajdujących się 
na tym samym koncie abonenckim, na którym została włączona Usługa. 

8. Operator zastrzega sobie prawo do uzupełniania listy planów taryfowych, w których dostępna będzie usługa PMF, 
o plany taryfowe, które zostaną wprowadzone w terminie późniejszym. 

9. Niewykorzystane minuty w ramach PMF nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy, a ich wartość nie podlega 
zwrotowi. Połączenia w ramach PMF 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 PMF obowiązuje wysokość stawki za połączenie według planu taryfowego obowiązującego danego 
Abonenta. 

10. PMF jest przyznawany od początku pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego następującego po aktywacji 
Usługi. 

11. Pakiet Minut na Firmę działa tak długo, jak długo aktywna jest Usługa. 

12. Zmiana opcji Usługi powoduje zmianę opcji Pakietu Minut na Firmę na odpowiadający nowej opcji Usługi. 

13. W ramach tego samego konta abonenckiego może zostać przyznanych kilka Pakietów Minut dla Firm, co jest 
uzależnione od liczby świadczonych na rzecz Abonenta Usług. 

 

Promocyjne opłaty za zestaw instalacyjny 

14. W ramach niniejszej Promocji Abonent ma możliwość zakupu zestawu instalacyjnego: 

a) z modemem ZTE ZXDSL 852 w cenie promocyjnej 29 zł (35,67 zł z VAT) - niezależnie od wybranej przez 
Abonenta opcji Usługi i czasu trwania Umowy zawartej na Okres promocyjny, 
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b) z modemem Siemens A100 w cenie promocyjnej 29 zł (35,67 zł z VAT) - niezależnie od wybranej przez 
Abonenta opcji Usługi i czasu trwania Umowy zawartej na Okres promocyjny, 

c) z modemem Siemens Gigaset 504AG w cenie promocyjnej 49 zł (60,27 zł z VAT) - niezależnie od wybranej 
przez Abonenta opcji Usługi i czasu trwania Umowy zawartej na Okres promocyjny, 

d) z routerem NETGEAR DGN1000 w cenie promocyjnej 49 zł (60,27 zł z VAT) - niezależnie od wybranej przez 
Abonenta opcji Usługi i czasu trwania Umowy zawartej na Okres promocyjny. 

 
15. W przypadku zawarcia Umowy na czas nieokreślony cena zestawu instalacyjnego wynosi: 

zestaw instalacyjny 
modem ZTE 
ZXDSL 852 

modem Siemens 
A100 

modem Siemens 
Gigaset 504AG 

router NETGEAR 
DGN1000 

opłata za zestaw 
instalacyjny przy Umowie 
na czas nieokreślony 

47,97 zł  
(59 zł z VAT) 

47,97 zł  
(59 zł z VAT) 

283,75 zł  
(349,01 zł z VAT) 

324,39 zł  
(399 zł z VAT) 

 
Usługa Multi Box 

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

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

a) spełnienie przez Abonenta warunków określonych w obowiązującym Abonenta Regulaminie Świadczenia 
Usługi Orange Freedom/Internet dla Firm oraz 

b) zawarcie z Operatorem Umowy na czas określony 12 lub 24 miesięcy (dalej „Okres promocyjny”), oraz 

c) wybór jednej z opcji Usługi Internet dla Firm, oraz 

d) wyrażenie zgody na wykonanie kserokopii lub odpisu dokumentów wymaganych przez Operatora do zawarcia 
Umowy oraz dokumentów potwierdzających wiarygodność płatniczą Abonenta, oraz 

e) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, oraz 

f) zaakceptowanie warunków Regulaminu usługi Multi Box. 

2. Abonent, w Okresie promocyjnym, obowiązany jest do: 

a) niedokonywania odłączenia czasowego Usługi na życzenie Abonenta, 

b) nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających z Umowy, 

c) niewypowiadania Umowy. 

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. 2 niniejszego paragrafu, będzie traktowane jako 
wypowiedzenie Umowy przez Abonenta, z przyczyn leżących po jego stronie. 

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy w całości lub w części dotyczącej poszczególnych numerów abonenckich 
przez Abonenta przed upływem Okresu promocyjnego lub niedotrzymania przez Abonenta któregokolwiek 
z zobowiązań określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, co będzie traktowane jako wypowiedzenie Umowy 
przez Abonenta z przyczyn leżących po jego stronie lub w razie rozwiązania Umowy w całości lub w części 
dotyczącej poszczególnych numerów abonenckich przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta, 
określonych w Regulaminie Operatorowi przysługuje względem Abonenta roszczenie o zwrot przyznanej ulgi, 
pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Wysokość 
ulgi zostanie wskazana w Umowie, odrębnie dla każdego numeru abonenckiego w polu „Wysokość ulgi 
przyznanej Abonentowi w związku z zawarciem Umowy”. 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Abonenta jest złożenie poprawnie wypełnionego oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na świadczenie usługi ADSL, zawarcie Umowy i potwierdzenie możliwości technicznych 
świadczenia Usługi przez Operatora w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy oraz spełnienia pozostałych 
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warunków określonych w obowiązującym Abonenta Regulaminie Świadczenia Usługi Orange Freedom/Internet dla 
Firm, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. W przypadku posiadania przez Abonenta szerokopasmowego dostępu do Internetu w Telekomunikacji Polskiej 
S.A., Operator rozpocznie świadczenie Usługi najpóźniej w terminie 150 dni od daty podpisania Umowy – w 
zakresie terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi postanowienia określone w § 13 Regulaminu Świadczenia Usług 
Orange Freedom/Internet dla Firm zostają wyłączone. 

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. Przez „Okres promocyjny” należy rozumieć czas określony, w którym Abonent zobowiązany jest do nie 
wypowiadania danej Umowy, utrzymywania aktywnych numerów abonenckich w sieci telekomunikacyjnej 
Operatora oraz nie dokonywania odłączenia czasowego na życzenie Abonenta w odniesieniu do numerów 
abonenckich aktywowanych na jej podstawie. 

7. Promocja obowiązuje do odwołania lub wyczerpania zapasów urządzeń służących do transmisji danych. Operator 
zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie 
będzie naruszać praw nabytych przez Abonenta. 

8. 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. 

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

10. W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się obowiązujący Abonenta Regulamin Świadczenia Usługi Orange 
Freedom/Internet dla Firm, obowiązujący Abonenta Cennik usługi Internet dla Firm, regulamin usługi Multi Box oraz 
cennik usług w ofercie Orange Stacjonarny dla Firm dla analogowego łącza abonenckiego. 


