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${BEZPODPISU}   ${BEZARCH}                                 ${E:Regulamin} 
${E:promocji Internet z Telefonem} 

 

 

1. Promocja Internet z Telefonem, zwana dalej Promocją, której jesteśmy organizatorem, jest dostępna od dnia 19 listopada 2018 r. do odwołania. Ten 
regulamin określa szczegółowe jej warunki. Promocja dotyczy usługi Neostrada z Neofonem w Opcjach do 10 Mb, do 20 Mb lub do 80 Mb, zwanej 
dalej Usługą. 

2. Mogą Państwo skorzystać z Promocji, jeśli w okresie obowiązywania Promocji zawrą Państwo: 

1) umowę o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Neostrada z Neofonem, zwaną dalej Umową, na czas określony 24 miesięcy albo 
2) aneks do umowy o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Neostrada z Neofonem na czas określony 24 miesięcy, zwany dalej Aneksem, 

na taka samą opcję, z której korzystają Państwo obecnie lub na opcję o wyższej prędkości niż świadczona obecnie, 
oraz spełnią Państwo pozostałe warunki opisane w tym regulaminie. 

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, 
3) istnieją warunki techniczne świadczenia Usługi we wskazanym przez Państwo lokalu; jeśli nie będzie warunków technicznych świadczenia 

Usługi w tym lokalu, Umowa wygaśnie. 

4. W ramach Promocji otrzymają Państwo: 
1) 100 % rabatu na aktywację Usługi - nie dotyczy tych z Państwa, którzy korzystają już z usługi Neostrada, ponieważ wtedy opłata aktywacyjna 

nie jest naliczana, 
2) obniżoną opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi do wysokości określonej w Tabeli opłat promocyjnych zamieszczonej poniżej, 
3) obniżoną opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi i udzielenie zgody na otrzymywanie i terminowe opłacanie e-faktury lub zgody na 

telefoniczny kontakt marketingowy do wysokości określonej w Tabeli opłat promocyjnych zamieszczonej poniżej. 

Tabela opłat promocyjnych 

Miesięczne opłaty abonamentowe w Promocji 

Opcja usługi 
Neostrada 

bez rabatów za zgody 
z rabatem za zgodę na otrzymywanie i 

terminowe opłacanie e-faktury albo za zgodę na 

telefoniczny kontakt marketingowy 

z rabatem za zgodę na otrzymywanie 
i terminowe opłacanie e-faktury oraz na 

telefoniczny kontakt marketingowy 

do 10 Mb 

48,71 zł netto 
11,20 zł podatku VAT 

59,91 zł brutto 

44,64 zł netto 
10,27zł podatku VAT 

54,91 zł brutto 

40,57 zł netto 
9,33 zł podatku VAT 

49,90 zł brutto 
do 20 Mb 

do 80 Mb 

5. Opłatę abonamentową powiększymy o opłatę za utrzymanie łącza, jeżeli na łączu z usługą Neostrada nie będą Państwo korzystali z usługi 
telefonicznej opartej o dostęp analogowy. 

6. W Promocji przyznajemy następujące ulgi: 

1) ulgę w zakresie opłaty aktywacyjnej w wysokości 99,00 zł brutto (jeżeli na łączu świadczona jest usługa telefoniczna w oparciu o dostęp 
analogowy)  lub 199 zł brutto (jeżeli na łączu nie jest świadczona jest usługa telefoniczna w oparciu o dostęp analogowy), 

2) ulgi w zakresie opłat abonamentowych w wysokości określonej w poniższej tabeli: 
 

Ulgi w opłatach abonamentowych bez rabatów za zgody 

Opcja usługi 

Neostrada 
za pierwsze 24 miesiące 

do 10 Mb 110,09 zł brutto 

do 20 Mb 150,09 zł brutto 

do 80 Mb 170,09 zł brutto 

 
7. Ulga zostanie uwzględniona w miesięcznych opłatach abonamentowych za każdy Okres rozliczeniowy. 

8. Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystania z e-faktury, rachunki będziemy wysyłać na podany przez Państwa adres e-mail. Jeżeli nie podacie nam 
Państwo adresu e-mail, rachunki będziemy udostępniać na Państwa indywidualnym koncie na naszej stronie internetowej. 

9. Wycofanie zgody na otrzymywanie i terminowe opłacanie e-faktury oznacza utratę rabatu. To samo dotyczy wycofania zgody na telefoniczny 
kontakt marketingowy, jeżeli nie jesteście Państwo Konsumentami lub nie prowadzicie jednoosobowej działalności gospodarczej, w tym jako 
wspólnik spółki cywilnej. Mogą Państwo wycofać obie zgody lub tylko jedną z nich. 

10. Jeżeli spóźnią się Państwo z opłaceniem faktury za usługi telekomunikacyjne, to rabat za zgodę na otrzymywanie i terminowe opłacanie e-faktury 
nie zostanie naliczony. 

11. Jeśli rozwiążemy Umowę z Państwa winy lub jeśli Państwo ją rozwiążą przed upływem okresu na jaki zawarliśmy Umowę, obciążymy Państwa 
odszkodowaniem związanym z przyznaną ulgą w zakresie opłaty aktywacyjnej. Kwotę tę pomniejszymy o proporcjonalną jej wartość za okres od 
dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.  

12. Ponadto, jeśli rozwiążemy Umowę z Państwa winy lub jeśli Państwo ją rozwiążą przed upływem okresu, na jaki zawarliśmy Umowę obciążymy 
Państwa odszkodowaniem związanym z przyznaną ulgą w zakresie opłaty abonamentowej. Będzie to suma opłat abonamentowych za Usługę 
pozostałych do zakończenia okresu, na jaki Umowa została zawarta nie wyższa jednak niż wysokość przyznanej ulgi, pomniejszona o 
proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia lub przedłużenia umowy do dnia jej rozwiązania. 


