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  ${E:Regulamin} 

${BRC:}  ${BEZARCH} ${BEZPODPISU} ${E:promocji Abonament komórkowy II}  
   

 Obowiązuje od 12 maja 2023 r.  

1. Zawierając Umowę lub aneks do umowy na czas określony 24 miesięcy i wybierając jeden z Planów taryfowych dostępnych w ofercie Abonament 

komórkowy II, otrzymują Państwo w ramach Promocji: 
1) Obniżoną opłatę aktywacyjną do wysokości 60 zł (dotyczy tylko Umowy), 

2) rabat 100% na abonament przez 2 miesiące - dla tych z Państwa, którzy zawrą z nami Umowę w związku z przeniesieniem numeru 
przydzielonego przez innego operatora. 
Jeśli w terminie 4 kwietnia-18 czerwca 2023 r. zawrą Państwo Umowę przenosząc numer od innego operatora i wybiorą Państwo Plan L, 

otrzymają Państwo: 
• 6 miesięcy z rabatem 100% (zamiast 2 miesięcy) lub 
• 5 miesięcy z rabatem 100% (zamiast 2 miesięcy) - jeśli zrobią to Państwo w wyniku samodzielnie złożonego zamówienia online. 

Jeśli w terminie 12-18 maja 2023 zawrą Państwo Umowę przenosząc numer od innego operatora i wybiorą Państwo Plan M, otrzymają Państwo: 
• 3 miesiące z rabatem 100% (zamiast 2 miesięcy) - jeśli zrobią to Państwo w wyniku samodzielnie złożonego zamówienia online. 

3) Rabat 100% na abonament przez 1 miesiąc za zakup online - jeżeli zawrą Państwo Umowę albo aneks w wyniku skorzystania z procesów 

dostępnych na naszej stronie internetowej (zawarcie Umowy lub aneksu, złożenie zamówienia, kontakt z konsultantem zainicjowany na naszej 
stronie). Dotyczy to także konta Mój Orange, jeżeli korzystają Państwo z niego przez aplikację. 
Ponadto, jeśli w terminie 12-18 maja 2023 r. zawrą Państwo umowę w wyniku samodzielnie złożonego zamówienia online (nie dotyczy 

przeniesienia numeru) i wybiorą: 
• Plan L - otrzymają Państwo 6 miesięcy z rabatem 100% (zamiast 1 miesiąca), 
• Plan M - otrzymają Państwo 4 miesiące z rabatem 100% (zamiast 1 miesiąca). 

4) rabat 10 zł na abonament przez czas określony trwania umowy - za zawarcie Umowy albo jej przedłużenie na 24 miesiące, 
5) rabat 5 zł na abonament przez 24 miesiące w Planie M (dotyczy tylko aneksu), 
6) dodatkowy pakiet GB: w Planie M - 70 GB, w Planie L - 150 GB, co miesiąc, przez 12 miesięcy, Po zmianie Planu, dodatkowy pakiet GB 

pozostaje bez zmian. 
7) możliwość zakupu urządzeń na raty w promocyjnej cenie. 

2. Zawierając Umowę na czas określony 12 miesięcy i wybierając jeden z Planów taryfowych dostępnych w ramach oferty Abonament komórkowy II 

otrzymują Państwo w ramach Promocji opłatę aktywacyjną obniżoną do wysokości 200 zł. 

3. Możliwość skorzystania z Promocji uzależniamy od tego, czy: 

1) nie zalegają Państwo z opłatami na naszą rzecz, 
2) nie wykluczają tego warunki promocji, z której aktualnie Państwo korzystają. 

4. W Promocji przyznajemy ulgi na abonament (tylko w przypadku zakupu online – równowartość jednego abonamentu) i na opłatę aktywacyjną (290 zł 

dla umów na 24 miesiące,150 zł dla umów na 12 miesięcy), które wpłyną na wysokość odszkodowania w przypadku rozwiązania Umowy przed 

okresem, na jaki została ona zawarta. Ulgi te stanowią różnicę między ceną wynikającą z Promocji a ceną wskazaną w Cenniku. Ulga na urządzenie 
wynika z różnicy pomiędzy promocyjną ceną urządzeń, określoną w Cenniku produktów na raty dla oferty Abonament komórkowy II a ceną 
niepromocyjną określoną w Cenniku niepromocyjnym produktów. 

5. Jeżeli odstąpią Państwo od Umowy albo od aneksu do umowy w ofercie Abonament komórkowy II, zawartych na warunkach Promocji, a nie 

odstąpią Państwo od umowy sprzedaży urządzenia, zostaną Państwo obciążeni kwotą będącą różnicą pomiędzy promocyjną ceną urządzeń, 
określoną w Cenniku produktów na raty dla oferty Abonament komórkowy II a ich ceną niepromocyjną, określoną w Cenniku niepromocyjnym 
produktów. 

6. Jeśli rozwiążemy Umowę z Państwa winy lub jeśli Państwo ją rozwiążą przed upływem okresu, na jaki zawarliśmy Umowę, obciążymy Państwa 

odszkodowaniem związanym z sumą przyznanych ulg. Kwotę tę pomniejszymy o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do 
dnia jej rozwiązania. 

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010681; REGON 
012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł. 


