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Orange Free na próbę (dalej „Promocja”) to promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów dotycząca dostępu do Internetu  

w sieci Orange w ramach oferty Orange Free z Planem Taryfowym Orange Free 59. 

W ramach Promocji Abonent otrzymuje 100% rabatu na opłatę miesięczną za Plan Taryfowy Orange Free 59 na pierwszy okres 

rozliczeniowy („Okres promocyjny”), z możliwością rozwiązania umowy w czasie pierwszych 14 dni od dnia podpisania Umowy o 

świadczenie usług w ramach Promocji bez powstania po stronie Operatora roszczenia o zwrot przyznanej ulgi w wysokości 

określonej w Umowie. 

 

jak włączyć? 

1. Aby skorzystać z Promocji, wystarczy podpisać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony 24 

miesiące („Okres zastrzeżony”) w ofercie Orange Free i wybrać Plan Taryfowy Orange Free 59 („Umowa”). 

 

co w promocji? 

2. Dla każdego numeru abonenckiego, dla którego jest zawierana w ramach Promocji umowa na warunkach promocyjnych 

na czas określony można kupić jedno z poniższych urządzeń służących do transmisji danych, w cenie określonej w poniższej 

tabeli: 

 

Zestawy (model urządzenia) 
cena urządzenia w przy umowie  

zawartej na okres 24 miesięcy 
cena poza Promocją 

Huawei  E1752 1 zł 249 zł 

Huawei E160 (z kartą pamięci 1GB lub 2GB) 1 zł 349 zł 

Huawei E870   1 zł 499 zł 

ZTE MF192 1 zł 299 zł 

Huawei  E173 99 zł 299 zł 

Huawei E3131 99 zł 169 zł 

ZTE MF195E 99 zł 149 zł 

 

Wyżej wymienione urządzenie posiada blokadę karty SIM (SIM-lock), która uniemożliwia im współpracę z inną siecią niż sieć 

Operatora - Orange. 

 

ile to kosztuje? 

3. Po upływie Okresu promocyjnego opłata miesięczna za Plan Taryfowy Orange Free 59 naliczana jest zgodnie z Cennikiem 

usług dodatkowych w Orange Free i wynosi 59 zł. 

4. W ramach Promocji w momencie i  w miejsu podpisywania Umowy pobierana jest bezzwrotna opłata aktywacyjna w kwocie 

61 zł. 

5. W ramach Promocji w trakcie Okresu zastrzeżonego Abonent bezpłatnie korzysta z usługi Szczęśliwe godziny w Orange Free. 

Aktywacja tej Usługi jest bezpłatna i dokonywana automatycznie. W ramach Promocji Abonent otrzymuje Pakiet minut i Pakiet 

SMSów zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie promocji Orange Free. 

 

rozwiązanie umowy bez kosztów 

6. Rozwiązanie przez Abonenta umowy w ciągu pierwszych 14 pełnych dni od daty podpisania umowy w ramach Promocji, nie 

powoduje powstania po stronie Operatora roszczenia o zwrot przyznanej ulgi w wysokości określonej w Umowie, o ile spełnione 

są warunki, o których mowa w pkt 7 (poniżej). 

7. Warunkiem nie powstania po stronie Operatora roszczenia o zwrot przyznanej ulgi w wysokości określonej w Umowie jest: 

a. oddanie zakupionego w ramach Promocji modemu w stanie nienaruszonym, nie noszącym śladów mechanicznych 

uszkodzeń (dopuszczalne są ślady użytkowania traktowane przez gwaranta jako normalne ślady eksploatacji); oraz 
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b. oddanie otrzymanej w ramach Promocji nieuszkodzonej karty SIM/R-UIM w stanie nienaruszonym (dopuszczalne jest 

zużycie rzeczy będące następstwem jej prawidłowego używania); oraz 

c. wypełnienie odpowiedniego wniosku o rozwiązanie warunków promocyjnych umowy. 

w tym samym miejscu sprzedaży, w którym została podpisana umowa w ramach Promocji. 

8. Za wyjątkiem określonym w pkt 6 i 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. 

 

dodatkowe informacje 

9. Wykonane w okresie testowym rozmowy, SMS-y i MMS-y zostaną naliczona zgodnie z Cennikiem usług dodatkowych w 

Orange Free, za które Klient zostanie obciążony niezależnie od rezygnacji z niniejszej promocji. 

10. Warunki korzystania z oferty Orange Free określa odrębny regulamin. 

11. Promocja obowiązuje do odwołania. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez 

podania przyczyny, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych osób, które z Promocji już skorzystały.  

12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oprogramowania komputera Abonenta (które 

to oprogramowanie dostarczył lub udostępnił inny podmiot niż Operator), w szczególności za kompatybilność takiego 

oprogramowania z oprogramowaniem dostarczonym lub udostępnianym z urządzeniem zakupionym w ramach Promocji  

13. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do Promocji stosuje się Regulamin oferty Orange Free, Cennik usług 

dodatkowych w Orange Free oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 

i UMTS przez spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowo w 

przypadku Planów Taryfowych Orange Free 19, Orange Free 59, Orange Free 99, Orange Free 159 stosuje się Ogólne warunki 

świadczenia usług w ofertach Delfin w Orange, Pelikan w Orange, Pantera w Orange (abonament i mix), Cennik usług w ofertach 

Delfin w Orange, Pelikan w Orange, Pantera w Orange (abonament i mix), natomiast w przypadku Planu Taryfowego Orange Free 

39,50 stosuje się Cennik usług oraz Ogólne warunki świadczenia us³ug telekomunikacyjnych w ramach oferty Orange 

abonament oraz Orange mix. 

14. Przez 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 „Sieci Orange” nie obejmuje połączeń z numerami sieci innych dostawców usług telekomunikacyjnych, 

którzy korzystają z sieci Operatora (tzw. operatorzy wirtualni). 

 


