
Bierzemy raty na siebie 
Kup dowolny smartfon,  
a my zapłacimy 3 pierwsze raty
#WspieramyFirmy

Orange. Najchętniej polecana sieć  
przez przedsiębiorców wg raportu  
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

3 raty 
za 0 zł

Samsung Galaxy A51

Start



Plany Firmowe  
z liczbą usług do wyboru

Pakiet danych 
w Polsce

Pakiet danych 
w UE

Rozmowy,  
SMS-y, MMS-y

Abonament 
(+ vat/mies.)

Abonament za kolejną 
kartę SIM (+ vat/mies.)

Plan Firmowy S  – 20  GB 5,86 GB

bez  
limitu

45 zł 25 zł 

Plan Firmowy M  30  GB 7,82 GB 60 zł 40 zł 

Plan Firmowy L 
   70  GB 9,77 GB 75 zł 55 zł 

Plan Firmowy XL  
  150  GB 13,03 GB 100 zł 80 zł 

Zależy Ci na tym, aby Twoja firma  
była przygotowana na każdą sytuację?
Wybierz Plany Firmowe – zamieniaj, dodawaj 
i odejmuj paczki usług w ramach abonamentu

5G  
wkrótce 

w planach  
L i XL

Plany Firmowe



Plany Firmowe – wybieraj spośród 7 darmowych paczek usług i zmieniaj je, 
dopasowując ofertę do aktualnych potrzeb Twojej firmy

Data Music Pass 
Będziesz mógł korzystać w kraju z wybranych 
serwisów muzycznych: Spotify, Tidal, Deezer, 
Apple Music, Amazon Music, Polskie Radio 
i Open FM, bez pomniejszania pakietu danych 
(wymagane wcześniejsze subskrypcje).

W internecie

Dodatkowy internet krajowy 
Otrzymasz dodatkowe 10 GB.

W podróży

Pakiet połączeń w roamingu 
100 minut w miesiącu na rozmowy, wymiennych na SMS-y 
i MMS-y, w krajach: Ukraina, Rosja, Szwajcaria, Chiny, 
Białoruś, Turcja, Izrael, USA, Serbia i Kanada.

Nawigacja Orange 
Dotrzesz do celu szybciej i bezpieczniej. Każdego dnia 
aktualizujemy informacje o korkach, ograniczeniach prędkości, 
remontach i zmianach organizacji ruchu.  

Połączenia  
na Ukrainę

Pakiet połączeń na Ukrainę 
40 minut w miesiącu 
na rozmowy z Polski na Ukrainę,  
wymiennych na SMS-y i MMS-y.

W biurze

Aplikacje Microsoft 365 dla firm
Dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu biurowemu 
Microsoft będziesz sprawniej prowadzić firmę. 
Otrzymasz aplikacje na komputer: Outlook, Word, 
Excel, PowerPoint, OneNote, Access i Publisher oraz 
internetowe wersje aplikacji Word, Excel i PowerPoint, 
a także 1 TB przestrzeni dyskowej w OneDrive. 
Usługa liczona jako 2 paczki, dostępna tylko 
w planach L i XL.

  Połączenia  
międzynarodowe

Pakiet połączeń 
międzynarodowych  
250 minut w miesiącu na rozmowy 
międzynarodowe z Polski z krajami 
Unii Europejskiej, Stanami 
Zjednoczonymi, Szwajcarią i Kanadą. 
Minuty są wymienne na SMS-y 
i MMS-y.

Polecamy

Serwis telefonu

Orange Smart Care Premium  
Naprawimy Twój telefon w autoryzowanym serwisie 
lub wymienimy go na nowy (dotyczy to także uszkodzeń 
mechanicznych). Obejmiemy ochroną telefony kupione 
również poza Orange. Paczkę możesz wybrać tylko raz, 
jedynie w momencie podpisywania umowy.

Co druga osoba przynajmniej raz 
doświadczyła uszkodzenia telefonu. 
80% to uszkodzenia wyświetlacza.

Polecamy

Bezpieczna firma

CyberTarcza 
Zwiększamy bezpieczeństwo korzystania z internetu w telefonie. W większości przypadków nie będziesz 
mógł wejść w niebezpieczne linki, przez co unikniesz kradzieży wrażliwych danych. Ochrona do 3 urządzeń.

Wsparcie IT podstawowe 
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy informatyczne. Usługa oferuje wsparcie i konsultacje zespołu 
informatyków w ramach bezpłatnej infolinii oraz zdalną pomoc w problemach z oprogramowaniem.

Bezpieczeństwo w internecie to dla nas priorytet. W 2019 roku zapobiegliśmy  
ponad 2 mln cyberataków dzięki usłudze CyberTarcza.

Paczki usług 
w Planach  
Firmowych



Zapytaj też o nową ofertę Love dla Firm

Potrzebujesz urządzenia w supercenie? 
Kup dowolny smartfon, a my zapłacimy 3 pierwsze raty
#WspieramyFirmy

W Planie Firmowym M W Planie Firmowym L W Planie Firmowym XL

Xiaomi Redmi 
Note 8T  
4/64 GB

0 zł  na start 

0 zł  przez 3 mies.

26 zł + vat/mies.  
przez  21 miesięcy

Samsung 
Galaxy A51

0 zł  na start 

0 zł  przez 3 mies.

38 zł + vat/mies.  
przez  21 miesięcy

Samsung 
Galaxy A40

0 zł  na start 

0 zł  przez 3 mies.

32 zł + vat/mies.  
przez  21 miesięcy

Samsung 
Galaxy A71

0 zł  na start 

0 zł  przez 3 mies.

52 zł + vat/mies.  
przez  21 miesięcy

Samsung 
Galaxy S10 
128 GB

0 zł  na start 

0 zł  przez 3 mies.

95 zł + vat/mies.  
przez  21 miesięcy

iPhone 11  
64 GB

0 zł  na start 

0 zł  przez 3 mies.

101 zł + vat/mies.  
przez  21 miesięcy

eSIM

Samsung 
Galaxy S20+  
5G

0 zł  na start 

0 zł  przez 3 mies.

140 zł + vat/mies.  
przez  21 miesięcy

5G  
wkrótce 

w Orange

W Planie Firmowym S

Xiaomi Mi 
Note 10 Lite 
6/64 GB

0 zł  na start 

0 zł  przez 3 mies.

46 zł + vat/mies.  
przez  21 miesięcy

Podane powyżej raty za telefon nie zawierają opłaty za usługi

3 raty 
za 0 zł

Smartfony

https://www.orange.pl/male-firmy/sklep/Xiaomi/Xiaomi-Redmi-Note-8T-4-64GB/Szary?chosenDevice=MOB_CPO_DEV_XIA_REDMINOTE8T64_DS_GRAY&filterState=selectedCategory=Smartphones&selectedPropositionId=Orange_Oferta_dla_Firm_249810$MOB_CPO_7291_5726_AC_249810&offerType=VOICE&processType=ACTIVATION&loyalty=24&serviceplan=MOB_PO_5726_6830_7600
https://www.orange.pl/male-firmy/sklep/Samsung/Samsung-Galaxy-A51/Czarny?chosenDevice=MOB_CPO_DEV_SAMS_GAL_A51_DS_BLACK&filterState=selectedCategory=Smartphones&selectedPropositionId=Orange_Oferta_dla_Firm_249813$MOB_CPO_7291_5726_AC_249813&offerType=VOICE&processType=ACTIVATION&loyalty=24&serviceplan=MOB_PO_5726_6830_7601
https://www.orange.pl/male-firmy/sklep/Samsung/Samsung-Galaxy-A71/Czarny?chosenDevice=MOB_CPO_DEV_SAMS_GAL_A71_DS_BLACK&filterState=selectedCategory=Smartphones&selectedPropositionId=Orange_Oferta_dla_Firm_249816$MOB_CPO_7291_5726_AC_249816&offerType=VOICE&processType=ACTIVATION&loyalty=24&serviceplan=MOB_PO_5726_6830_7602
https://www.orange.pl/male-firmy/sklep/Apple/iPhone-11-64GB/Zielony?chosenDevice=MOB_CPO_DEV_IPHONE11_64_ES_GREEN&filterState=selectedCategory=Smartphones&selectedPropositionId=Orange_Oferta_dla_Firm_249819$MOB_CPO_7291_5726_AC_249819&offerType=VOICE&processType=ACTIVATION&loyalty=24&serviceplan=MOB_PO_5726_6830_7603
https://www.orange.pl/male-firmy/sklep/Samsung/Samsung-Galaxy-A40-Dual-SIM/Czarny?chosenDevice=MOB_CPO_DEV_SAMS_GAL_A40_DS_BLACK&filterState=selectedCategory=Smartphones&selectedPropositionId=Orange_Oferta_dla_Firm_249810$MOB_CPO_7291_5726_AC_249810&offerType=VOICE&processType=ACTIVATION&loyalty=24&serviceplan=MOB_PO_5726_6830_7600
https://www.orange.pl/male-firmy/sklep/Xiaomi/Xiaomi-Mi-Note-10-Lite-6-64GB/Czarny?chosenDevice=MOB_CPO_DEV_XIA_NOT10LI6_64GB_DS_BLACK&filterState=selectedCategory=Smartphones&selectedPropositionId=Orange_Oferta_dla_Firm_249813$MOB_CPO_7291_5726_AC_249813&offerType=VOICE&processType=ACTIVATION&loyalty=24&serviceplan=MOB_PO_5726_6830_7601
https://www.orange.pl/male-firmy/sklep/Samsung/Samsung-Galaxy-S10-128GB-dual-SIM/Czarny?chosenDevice=MOB_CPO_DEV_SAMS_S10_128_DS_BLACK&filterState=selectedCategory=Smartphones&selectedPropositionId=Orange_Oferta_dla_Firm_249816$MOB_CPO_7291_5726_AC_249816&offerType=VOICE&processType=ACTIVATION&loyalty=24&serviceplan=MOB_PO_5726_6830_7602
https://www.orange.pl/male-firmy/sklep/Samsung/Samsung-Galaxy-S20--5G/Czarny?chosenDevice=MOB_CPO_DEV_SAMS_S20_PLUS_5G_ES_BLACK&filterState=selectedCategory=Smartphones&isDuet=true&selectedPropositionId=Orange_Oferta_dla_Firm_249819$MOB_CPO_7291_5726_AC_249819&offerType=VOICE&processType=ACTIVATION&loyalty=24&serviceplan=MOB_PO_5726_6830_7603


Wsparcie  
zdalne 

Natychmiastowa pomoc. Nasi 
specjaliści IT, w ramach bezpłatnej 
infolinii, zdiagnozują i usuną usterkę 
na Twoim komputerze stacjonarnym, 
laptopie lub tablecie. 

Wsparcie 
zaawansowane

Nie musisz odwiedzać serwisu. Nasz ekspert IT przyjedzie 
do Twojej firmy i naprawi komputer stacjonarny lub laptop 
– do 24 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku 
braku możliwości naprawy na miejscu udostępnimy Ci 
komputer zastępczy.

8h SLA  
szybka naprawa

Błyskawiczna pomoc. Gwarantujemy 
naprawę łącza i przywrócenie działania 
naszych usług do 8 godzin. Technicy 
Orange dostępni są do Twojej 
dyspozycji 24/7.

Chcesz mieć zapewnioną stabilność działania firmy?
Wybierz nowy Internet Firmowy i skorzystaj ze wsparcia 
naszych specjalistów IT

Skorzystaj z najlepszego wariantu, podpisując nową umowę:

Poznaj usługi wspierające Twój biznes:

Zyskujesz

Internet Firmowy XS 
 
z usługą Wsparcie zdalne 

do 1 Gb/s
Światłowód

do 600 Mb/s
Światłowód

do 300 Mb/s
Światłowód

do 80 Mb/s
Internet stacjonarny  

dla Firm

70,03 zł  
(+ vat/mies.)

61,90 zł 
(+ vat/mies.)

53,77 zł  
(+ vat/mies.)

53,77 zł 
(+ vat/mies.)

Zyskujesz

Internet Firmowy M 
 
z zestawem usług: Wsparcie zdalne,  
Wsparcie zaawansowane, 8h SLA szybka naprawa

do 1 Gb/s
Światłowód

do 600 Mb/s
Światłowód

do 300 Mb/s
Światłowód

do 80 Mb/s
Internet stacjonarny  

dla Firm

90,03 zł  
(+ vat/mies.)

81,90 zł 
(+ vat/mies.)

73,77 zł  
(+ vat/mies.)

73,77 zł 
(+ vat/mies.)

Zapytaj także doradcę o ofertę internetu z telefonem stacjonarnym i telewizją

Nowy Internet 
Firmowy



Polecane urządzenia   

Potrzebujesz internetu do mobilnego biura?
Z Internetem LTE dla Firm Biurowym do 225 Mb/s zyskasz pakiet 999 GB/mies. w strefie biurowej.  
Poza strefą biurową możesz wykorzystać aż 60 GB/mies.

0 zł + vat  na start 

75 zł + vat/mies. w planie Internet dla Firm Biurowy

Samsung Galaxy Tab S5e  
+ Alcatel Link Zone 4G LTE

0 zł + vat  na start 

141 zł  + vat/mies. w planie Internet dla Firm Biurowy

HP OMEN 15-DC1014NW  
+ Huawei 4G Router 3 Pro

Internet LTE dla Firm Biurowy do 225 Mb/s za 55 zł + vat/mies.

Internet  
do mobilnego 

biura

https://www.orange.pl/male-firmy/sklep/HP-OMEN-15-DC1014NW---Huawei-4G-Router-3-Pro/Czarny-Bialy?chosenDevice=MOB_CPO_PROD_SET_HP_OMEN15DC1014NW+HUA_B535$MOB_CPO_DEV_HP_OMEN15DC1014NW_BLACK$MOB_CPO_DEV_HUA_B535_4G_3PRO_WHITE_2&filterState=selectedCategory=Bundles&selectedPropositionId=Int_LTE_dla_Firm_Biurowy_247741$MOB_CPO_6109_5686_AC_247741&offerType=DATA_LDF&processType=ACTIVATION&loyalty=24&serviceplan=MOB_PO_5686_6866_7108
https://www.orange.pl/male-firmy/sklep/Samsung-Galaxy-Tab-S5e---Alcatel-Link-Zone-4G-LTE/Czarny-Czarny?chosenDevice=MOB_CPO_PROD_SET_SAMTABS5E10_5+ALC_LINKZONE$MOB_CPO_DEV_SAMS_GALTABS5E_10_5_BLACK$MOB_CPO_DEV_ALC_LINKZONE_MW70VK_BLACK&filterState=selectedCategory%3DPhones%20and%20Devices&selectedCategory=Phones%20and%20Devices&selectedPropositionId=Int_LTE_dla_Firm_Biurowy_247741$MOB_CPO_6109_5686_AC_247741&offerType=DATA_LDF&processType=ACTIVATION&loyalty=24&serviceplan=MOB_PO_5686_6866_7108


Połącz wybrane usługi w pakiet Love dla Firm i zyskaj 
dodatkowy rabat 840 zł + vat
Stwórz swój własny pakiet Love dla Firm: 

   Internet Firmowy XS
  Orange Światłowód do 300 Mb/s

  bez limitu transferu danych

  dodatkowa usługa Wsparcie zdalne

Dostępne inne opcje internetu

   2 Plany Firmowe S
   nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y w Polsce i w roamingu w UE  

  30 GB internetu w kraju, w tym 4,56 GB w UE

   2 Plany Firmowe S
   nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y w Polsce i w roamingu w UE

  30 GB internetu w kraju, w tym 4,56 GB w UE

   Internet Firmowy M
  Orange Światłowód do 300 Mb/s 

  bez limitu transferu danych

   dodatkowe usługi: Wsparcie zdalne, Wsparcie zaawansowane i 8 h SLA

Dostępne inne opcje internetu

88,77 zł  + vat/mies. 108,77 zł  + vat/mies.

Dostępne inne opcje Planów Firmowych Dostępne inne opcje Planów Firmowych

Love dla Firm



Potrzebujesz dodatkowego sprzętu?
Wybierz urządzenia bez abonamentu

0 zł  na start 

69,07 zł + vat/mies.  
× 20 rat

HP 255 G7

Samsung 
Galaxy S20

0 zł  na start 

160,53 zł + vat/mies.  
× 20 rat

LG K51S

0 zł  na start 

38,58 zł + vat/mies.  
× 20 rat

Samsung 
Galaxy A41

0 zł  na start 

52,80 zł + vat/mies.  
× 20 rat

iPhone SE 
256 GB 

0 zł  na start 

119,88 zł + vat/mies.  
× 20 rat

OPPO A31  
4/64 GB

0 zł  na start 

32,48 zł  + vat/mies.  
× 20 rat

eSIM

Xiaomi Mi 10 
5G 8/128GB 

0 zł  na start 

142,24 zł + vat/mies.  
× 20 rat

5G  
wkrótce 

w Orange

Smartfony  
bez abonamentu

https://www.orange.pl/male-firmy/sklep/HP/HP-255-G7/Srebrny?chosenDevice=MOB_CPO_DEV_HP_255_G7_256_GRAY&filterState=selectedCategory=Laptops%20and%20Consoles&selectedPropositionId=TANTO_B2B_249410$MOB_CPO_7050_5722_AC_249410&offerType=SIMFREE_INST&processType=INSTALMENT_SALES_OF_GOODS_NC&loyalty=0&serviceplan=MOB_PO_5722_7209_7577
https://www.orange.pl/male-firmy/sklep/Samsung/Samsung-Galaxy-S20/Szary?chosenDevice=MOB_CPO_DEV_SAMS_S20_ES_GRAY&filterState=selectedCategory=Smartphones&selectedPropositionId=TANTO_B2B_249410$MOB_CPO_7050_5722_AC_249410&offerType=SIMFREE_INST&processType=INSTALMENT_SALES_OF_GOODS_NC&loyalty=0&serviceplan=MOB_PO_5722_7209_7577
https://www.orange.pl/male-firmy/sklep/LG/LG-K51S/Tytanowy?chosenDevice=MOB_CPO_DEV_LG_K51S_DS_TITAN&filterState=selectedCategory=Smartphones&selectedPropositionId=TANTO_B2B_249410$MOB_CPO_7050_5722_AC_249410&offerType=SIMFREE_INST&processType=INSTALMENT_SALES_OF_GOODS_NC&loyalty=0&serviceplan=MOB_PO_5722_7209_7577
https://www.orange.pl/male-firmy/sklep/Samsung/Samsung-Galaxy-A41/Niebieski?chosenDevice=MOB_CPO_DEV_SAMS_GAL_A41_DS_BLUE&filterState=selectedCategory=Smartphones&selectedPropositionId=TANTO_B2B_249410$MOB_CPO_7050_5722_AC_249410&offerType=SIMFREE_INST&processType=INSTALMENT_SALES_OF_GOODS_NC&loyalty=0&serviceplan=MOB_PO_5722_7209_7577
https://www.orange.pl/sklep/Apple/iPhone-SE-256GB-eSIM/Czarny?chosenDevice=MOB_CPO_DEV_IPHONE_SE_256GB_ES_BLACK&filterState=selectedCategory=Smartphones&selectedPropositionId=TANTO_B2C_249409$MOB_CPO_7049_5721_AC_249409&offerType=SIMFREE_INST&processType=INSTALMENT_SALES_OF_GOODS_NC&loyalty=0&serviceplan=MOB_PO_5721_7209_7577
https://www.orange.pl/sklep/OPPO/OPPO-A31-4-64GB/Czarny?chosenDevice=MOB_CPO_DEV_OPPO_A31_4_64GB_DS_BLACK&filterState=selectedCategory=Smartphones&selectedPropositionId=TANTO_B2C_249409$MOB_CPO_7049_5721_AC_249409&offerType=SIMFREE_INST&processType=INSTALMENT_SALES_OF_GOODS_NC&loyalty=0&serviceplan=MOB_PO_5721_7209_7577
https://www.orange.pl/male-firmy/sklep/Xiaomi/Xiaomi-Mi-10-5G-8-128GB/Zielony?chosenDevice=MOB_CPO_DEV_XIA_MI10_8_128_5G_GREEN&filterState=selectedCategory=Smartphones&selectedPropositionId=TANTO_B2B_249410$MOB_CPO_7050_5722_AC_249410&offerType=SIMFREE_INST&processType=INSTALMENT_SALES_OF_GOODS_NC&loyalty=0&serviceplan=MOB_PO_5722_7209_7577


Wszystkie urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów w promocji. Wszystkie ceny w ulotce są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek vat, obowiązują dla umów na 24 mies., z wyjątkiem urządzeń na przedostatniej stronie, których ceny obowiązują przez 20 mies. 
Ceny na dzień 4.06.2020 r. „3 raty za 0 zł” dotyczy smartfonów z wybranymi planami w ofercie ratalnej z umową na 24 mies., gdzie pierwsze 3 raty wynoszą 0 zł, Klient zobowiązany jest do opłacenia jednorazowej opłaty na start, 21 miesięcznych rat za smartfon oraz abonamentu 
za usługę. Promocja dotyczy wszystkich smartfonów dostępnych w Orange, do wyczerpania zapasów. Rabat 840 zł + vat wskazany w zakładce Love dla Firm dotyczy obniżenia opłaty za drugą kartę SIM o 35 zł + vat/mies., wskazana kwota wyliczona jest dla umowy na 24 mies. 
(35 zł × 24 mies.). Ceny Planów Firmowych oraz Internetu Firmowego dotyczą oferty z e-fakturą oraz zgodami marketingowymi, za korzystanie z których udzielony jest rabat w wysokości 2 × 5 zł + vat/mies. dla Planów Firmowych oraz 2 × 4,07 zł + vat/mies. dla Internetu Firmowego. 
Miesięczna opłata za usługę Orange Światłowód nie zawiera opłaty za przyłącze w domkach jednorodzinnych 12,19 zł + vat/mies. Internet Firmowy o prędkości do 80 Mb/s zawiera opłatę za łącze podkładowe. Szczegóły na orange.pl oraz w Regulaminie promocji Orange Oferta dla 
Firm, Regulaminie promocji Orange Love dla Firm, Cenniku usług w Planie Firmowym, Regulaminie Paczek usług dla Planu Firmowego, na orange.pl/swiatlowod oraz w Regulaminie usług multimedialnych na orange.pl, gdzie sprawdzisz zasięg Światłowodu oraz warunki korzystania 
z usługi Paczki do Internetu stacjonarnego. „Orange. Najchętniej polecana sieć przez przedsiębiorców wg raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej” – hasło dotyczy użytkowników telefonii komórkowej. Według raportu UKE z badania klientów instytucjonalnych z dnia 29.11.2019 r. 
„Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów”. Godło Firma Przyjazna Klientowi – badanie zrealizowane przez Kantar Polska S.A. na zlecenie miesięcznika „My Company Polska”. Sieć nr 1 z największą 
liczbą Klientów usług mobilnych i stacjonarnych. Opłata za połączenie z infolinią 801 234 567 zgodna z cennikiem operatora. Aby skorzystać z sieci 5G, po jej komercyjnym uruchomieniu przez Orange Polska w wybranych lokalizacjach (planowane najpóźniej na IV kwartał 2020 r.), 
należy znajdować się w zasięgu tej sieci oraz posiadać telefon pozwalający na korzystanie z 5G, np. Samsung Galaxy S20+ 5G, wybrać odpowiednią ofertę – Plan Firmowy L lub XL – oraz posiadać odpowiednią kartę SIM – 4G LTE (USIM).

Orange jako jedyna firma telekomunikacyjna w Polsce  
dołączyła do wąskiego grona laureatów certyfikatu Firma Przyjazna Klientowi

Orange został wyróżniony  
godłem Marka Godna Zaufania 2020

#WspieramyFIrmy – dowiedz się więcej na orange.pl/razemdlafirm

Umów się  
z Doradcą na  

orange.pl/wizyta

Wejdź na  
orange.pl

proste i bezpieczne  
zakupy online

Odwiedź 
salon Orange

najwyższe standardy 
bezpieczeństwa obsługi 

Klientów

Zadzwoń  
801 234 567

zakupy przez telefon 
bez wychodzenia z domu

Działamy w trosce o Twoją firmę. 
Wybierz sposób kontaktu, który najbardziej Ci odpowiada 

Kontakt

https://www.orange.pl/view/razem-dla-firm
http://orange.pl/wizyta
https://www.orange.pl/male-srednie-firmy
https://salony.orange.pl
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