
 

Regulamin
promocji Prosta promocja TV

 

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. 

 

1. Promocja Prosta promocja TV  (zwana dalej Promocją), której jesteśmy organizatorem, jest dostępna od 19 października 2017 r. do odwołania. Ten 

regulamin określa szczegółowe jej warunki.  

2. Mogą Państwo skorzystać z Promocji, jeżeli w okresie jej obowiązywania złożą Państwo zamówienie na pakiet telewizyjny dostępny w tej promocji 

świadczony w usłudze Nowa telewizja Orange (dalej „Usługa”) oraz spełnią Państwo pozostałe warunki opisane w tym regulaminie. 

3. Skorzystanie z Promocji wymaga zawarcia Umowy lub Aneksu do Umowy na Usługę.  

4. Jeśli już korzystają Państwo z Usługi, mogą Państwo skorzystać z Promocji tylko, jeśli w momencie składania zamówienia na Usługę do daty 

zakończenia umowy na czas określony zostało nie więcej niż 90 dni albo jest to umowa na czas nieokreślony. Dodatkowo, jeśli korzystają Państwo 

z promocji „Więcej telewizji na próbę” lub „Więcej telewizji” to z Promocji mogą Państwo skorzystać jeśli do końca Umowy zostało co najmniej 180 

dni. 

5. Możliwość skorzystania z Promocji warunkujemy od tego czy: 

1) nie zalegają Państwo z opłatami na naszą rzecz,  

2) istnieją techniczne możliwości świadczenia Usługi oraz 

3) nie wykluczają tego warunki promocji, z której aktualnie Państwo korzystają. 

6. W ramach Promocji obniżamy opłatę aktywacyjną i opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi do wysokości wskazanych w tabelach poniżej:  

 

Miesięczne opłaty abonamentowe dla pakietów dostępnych w Promocji 

pakiet długość Umowy 

miesięczna opłata abonamentowa (zł z VAT) 

przez pierwsze 3 miesiące Umowy od 4. miesiąca Umowy 

Bogaty z HBO 
24 miesiące 

0,00 59,90 

Maksymalny 0,00 89,90 

 przez pierwszy 1 miesiąc Umowy od 2. miesiąca Umowy 

Bogaty z HBO 
12 miesięcy 

0,00 69,90 

Maksymalny 0,00 99,90 
 

Jednorazowe opłaty aktywacyjne dla pakietów dostępnych w Promocji 

pakiet 
opłata aktywacyjna (zł z VAT) 

umowa na 24 miesiące umowa na 12 miesięcy 

Bogaty z HBO 1,00 19,90 

Maksymalny 1,00 19,90 
 

7. W przypadku automatycznego przekształcenia Umowy w umowę na czas nieokreślony opłata abonamentowa pozostanie w takiej wysokości, jak w 

ostatnim miesiącu obowiązywania Umowy na czas określony. 

8. W czasie korzystania z Promocji mogą Państwo zmienić pakiet Usługi pod warunkiem, że nowo wybrany pakiet posiada opłatę abonamentową nie 

niższą niż pakiet, który wybrali Państwo w momencie zawarcia Umowy lub Aneksu do Umowy. W przypadku pakietów, których opłata 

abonamentowa ma różną wysokość w trakcie obowiązywania Umowy pod uwagę brana jest miesięczna wysokość tej opłaty uśredniona dla całego 

okresu oznaczonego Umowy.  

9. W Promocji przyznajemy następujące ulgi: 

 

Ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej i opłat abonamentowych dla Usługi w Promocji 

pakiet długość Umowy  
ulga w zakresie opłaty aktywacyjnej  

 (zł z VAT) 

kwota pełnej ulgi 

w opłacie abonamentowej 

(zł z VAT) 

Bogaty z HBO 
24 miesiące  

48,90 899,70 

Maksymalny 48,90 1469,70 

Bogaty z HBO 
12 miesięcy 

30,00 309,90 

Maksymalny 30,00 579,90 

 



10. 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.  

11. Ponadto obciążymy Państwa odszkodowaniem związanym z przyznaną ulgą w zakresie opłaty abonamentowej, jeśli rozwiążemy Umowę z 

Państwa winy lub jeśli Państwo ją rozwiążą przed upływem okresu, na jaki zawarliśmy Umowę. Będzie to suma opłat abonamentowych za Usługę 

pozostałych do zakończenia okresu, na jaki Umowa została zawarta albo przedłużona, nie wyższą jednak niż wysokość przyznanej ulgi, określonej 

w tabeli powyżej. Kwotę tę pomniejszymy o proporcjonalną jej wartość za okres od zawarcia umowy lub aneksu do umowy do dnia jej rozwiązania. 

12. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami dotyczącymi Usługi, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

13. Do świadczenia Usługi na warunkach Umowy zawartej w ramach Promocji stosujemy również Regulamin i Cennik Usługi. 

 


