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Promocja „Nowa Orange strefa” („Promocja”) jest dostępna w chwili zawierania umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych w ofercie Nowa Orange strefa („Umowa”).  

 

1. Aby skorzystać z Promocji wystarczy podpisać Umowę w ofercie Nowa Orange strefa na czas określony w dowolnym 

planie taryfowym. 

2. W ramach Promocji obniżana jest opłata aktywacyjna zgodnie z poniższą tabelą: 

                      tabela 1 

opłata aktywacyjna 

poz. wyszczególnienie opłata brutto 

(zł) 

1 2 3 

 Opłata za aktywację poza Promocją 300  

1. Nowa Orange strefa 20 300 

umowa na 12 m-cy 30 2. Nowa Orange strefa 24 

umowa na 24 m-ce 10 

umowa na 12 m-cy 30 3. Nowa Orange strefa 44 

umowa na 24 m-ce 10 

umowa na 12 m-cy 1 4. 
Nowa Orange strefa 64 

umowa na 24 m-ce 1 

 
3. W ramach Promocji istnieje możliwość zakupu telefonu w cenach promocyjnych określonych w Cenniku telefonów w 

ofercie „Nowa Orange strefa”. 

4. Skorzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania z innych promocji i usług promocyjnych, dostępnych dla oferty Nowa 

Orange strefa, zgodnie z ich zasadami. 

5. Promocja może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana, co nie powoduje utraty lub zmiany korzyści przyznanych 

Abonentowi przed wprowadzeniem zmiany lub odwołaniem Promocji. 

6. Niniejszy regulamin dostępny jest w salonach Orange, salonach partner Orange oraz na stronie internetowej 

www.orange.pl. 

7. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Abonenta lub przez Operatora z winy 

Abonenta przed upływem terminu określonego w Umowie, Operatorowi przysługuje względem Abonenta roszczenie o 

zwrot przyznanej ulgi w wysokości określonej w Umowie, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia 

zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.  

Żądanie zapłaty roszczenia nie dotyczy przypadków, w których przepisy prawa uprawniają Abonenta do rozwiązania 

umowy bez obowiązku zapłaty roszczenia stanowiącego ekwiwalent ulgi przyznanej w związku z zawarciem umowy. 

8. W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się obowiązujące Abonenta: Cennik usług w ofercie Nowa Orange strefa, 

Cennik telefonów w ofercie Nowa Orange strefa oraz Regulamin Świadczenia Oferty Orange Strefa  przez Polską Telefonię 

Komórkową – Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

9. Przez Mobilną Sieć Orange należy rozumieć sieć telekomunikacyjną GSM 900/1800 i UMTS oraz CDMA, 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, nr NIP 527-020-68-72. Pojęcie „Mobilna Sieci Orange” nie obejmuje połączeń z numerami sieci 

innych dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy korzystają z sieci Operatora (tzw. operatorzy wirtualni). 
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