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    ${BEZARCH} 

${BEZPODPISU} 

 
${E:Regulamin} 

${E:akcji Internet LTE dla Firm Biurowy na próbę na WWW} 
 

1. Organizator. Organizatorem „akcji Internet LTE dla Firm Biurowy na próbę na WWW” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest Orange Polska S.A. 
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 numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 
526-02-50-995; z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

2. Czas obowiązywania Akcji promocyjnej. Akcja promocyjna obowiązuje w okresie od dnia 5 sierpnia  2020 r. do odwołania. Odwołanie Akcji 
promocyjnej nie wpłynie na Państwa prawa nabyte w czasie jej obowiązywania. 

3. Na czym polega Akcja promocyjna. W ramach Akcji promocyjnej mogą zawrzeć Państwo umowę o świadczenie usługi Internet LTE dla Firm 
Biurowy na próbę. Oznacza to, że jeśli zawrą Państwo z nami umowę o świadczenie usługi Internet LTE dla Firm Biurowy w czasie 
obowiązywania Akcji promocyjnej, to będą mogli Państwo ją rozwiązać bez żadnych powodów i konsekwencji w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia jej zawarcia. W celu skorzystania z takiej możliwości, należy przesłać nam wypełnione i podpisane oświadczenie o 
rezygnacji z umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz zwrócić urządzenie zakupione przy zawarciu takiej 
umowy. Adres i najważniejsze informacje znajdą Państwo we wzorze oświadczenia o rezygnacji z umowy. 

4. Do kogo skierowana jest Akcja promocyjna.  Akcja jest skierowana do tych z Państwa, którzy spełnią łącznie następujące warunki:  

1) w czasie obowiązywania Akcji promocyjnej zawarli Państwo z nami umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach promocji 
Internet LTE dla Firm Biurowy na czas określony 24 miesięcy na podstawie Regulaminu promocji Internet LTE dla Firm Biurowy wraz z 

jednoczesnym zakupem urządzenia HUAWEI 4G ROUTER 3 PRO (B535) lub ALCATEL HH71 w opcji na raty lub bez jednoczesnego zakupu 
urządzenia na raty. 

2) zawarcie umowy nastąpiło w wyniku przyjęcia naszej oferty skorzystania z usługi Internet LTE dla Firm Biurowy na próbę złożonej Państwu: 

a) przez konsultanta Orange podczas rozmowy telefonicznej, lub 

b) na naszej stronie internetowej www.orange.pl. 

5. Pozostałe warunki. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu promocji Internet 
LTE dla Firm Biurowy obowiązującego w czasie zawierania umowy.  

http://www.orange.pl/
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Załącznik nr 1 do regulaminu akcji Internet LTE dla Firm Biurowy na próbę na WWW. 

 

oświadczenie 
o rezygnacji z umowy 

 

Dane Abonenta 

imię i nazwisko/nazwa 

firmy 
 

Adres  

NIP  

e-mail kontaktowy  

numer kontaktowy  

 

 

Na podstawie regulaminu „akcji Internet LTE dla Firm Biurowy na próbę na WWW”, której organizatorem jest Orange Polska 

Spółką Akcyjną z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160 (zwaną dalej „Orange”), oświadczam, że 

rozwiązuję umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia ……. /………/ 20…. r. wraz umową sprzedaży na raty 

urządzenia  ……………………......................................…………………………………………. (nazwa numer seryjny/IMEI urządzenia) 

zawartych w ramach promocji Internet LTE dla Firm Biurowy. 

 

W przypadku dokonania przeze mnie zapłaty w związku z ww. umowami, wnoszę o zwrot tych środków na: 

               na należący do mnie rachunek bankowy o numerze (należy wpisać czytelnie każdą cyfrę w oddzielnej kratce): 

Numer konta                           

 

 

                lub przekazem pocztowym na adres: 

Adres  

 

 

W przypadku braku wskazania w jaki sposób ma nastąpić zwrot, zwrot nastąpi przekazem pocztowym na adres wysyłki faktur za 

usługi Orange. 

 

 

data:               czytelny podpis: 

 

                                                                                                                  
 

 

 

............... / ............... / 20............... r. 

 

 

 

Ważna informacja: 

Abonent, który w czasie obowiązywania „akcji Internet LTE dla Firm Biurowy na próbę na WWW” zawarł umowę o świadczenie 

usług telekomunikacyjnych w ramach promocji Internet LTE dla Firm Biurowy na czas określony 24 miesięcy na podstawie 

Regulaminu promocji Internet LTE dla Firm Biurowy wraz z jednoczesnym zakupem urządzenia HUAWEI 4G ROUTER 3 PRO 

(B535) w opcji na raty i spełnił pozostałe warunki opisane w regulaminie tej akcji, może rozwiązać taką umowę bez podawania 

przyczyny, składając oświadczenie na niniejszym formularzu nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania 

tego terminu wystarczy wysłanie przez Abonenta oświadczenia o rozwiązaniu umowy przed jego upływem. Warunkiem 
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skorzystania z prawa do rozwiązania umowy bez konsekwencji jest jednoczesne dokonanie w podanym terminie zwrotu urządzenia 

zakupionego w ramach umowy.  

Abonent ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości urządzenia, będące wynikiem korzystania z niego w sposób 

wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania urządzenia. W szczególności urządzenie nie 

powinno być uszkodzone ani niezdatne do użytku. 
 

 

 

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wraz z urządzeniem należy przesłać na adres poniżej wskazany adres Orange.  Koszty 

przesyłki pocztowej pokrywa Abonent. 

 

CEVA 

MAGAZYN CENTRALNY ORANGE POLSKA S.A. 

OŁTARZEW, UL. POŁUDNIOWA 2 

05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI 

 
 


