
    

 regulamin 

Promocji „Geopromocja I dla Neostrady”    
 

1. Regulamin promocji „Geopromocja I dla Neostrady” (zwanej dalej Promocją), określa szczególne warunki korzystania z usługi 
Neostrada (zwanej dalej Usługą). 

2. Organizatorem Promocji jest Orange Polska S.A. (zwana dalej Orange). 
3. Promocja obowiązuje od 19-11-2015 do odwołania. 
4. Promocja skierowana jest do  

a) Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie na Usługę w Promocji a następnie zawrą umowę lub aneks o 

świadczenie Usługi; lub 

b) Klientów Usługi z umową na czas nieokreślony lub którym w momencie składania zamówienia na Usługę w Promocji do daty 

zakończenia umowy zawartej na czas określony zostało nie więcej niż 90 dni i którzy w czasie obowiązywania Promocji złożą 

zamówienie na Usługę w Promocji; 
oraz spełniają warunki określone w ust. 5. 

5. Klient może skorzystać z Promocji, jeżeli: 
1) nie zalega z opłatami na rzecz Orange oraz 
2) istnieją techniczne możliwości świadczenia Usługi w wybranej przez Klienta Opcji, na Łączu we wskazanym Lokalu oraz 
3) lokal stanowiący miejsce instalacji Usługi w Promocji znajduje się na obszarze jednej z 76 gmin wskazanych w ust. 13 oraz 
4) nie wykluczają tego warunki promocji, z której Klient aktualnie korzysta. 

6. Promocja polega na: 
1) obniżeniu - pod warunkiem korzystania z faktury w postaci elektronicznej - opłaty aktywacyjnej lub opłaty za instalację i aktywację 

Usługi; 
2) obniżeniu miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z Usługi. 

7. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 6, określona jest w Cenniku promocji „Geopromocja I dla Neostrady” (zwanym dalej 
Cennikiem Promocji). 

8. Promocja wiąże się z przyznaniem ulg, w wysokości określonej w poniższej tabeli: 
 

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

Opcja Usługi wariant Umowy 

ulga w zakresie opłaty aktywacyjnej  
   (zł z VAT) 

kwota pełnej ulgi 
w opłacie 

abonamentowej  
(zł z VAT) 

kwota pełnej ulgi 
w opłacie 

abonamentowej, 
przyznanej przy 

przedłużeniu Umowy na 
kolejny czas określony 

– 6 miesięcy  
(zł z VAT) 

dla Usługi świadczonej 
na Łączu z usługą 

telefoniczną 

dla Usługi świadczonej 
na Łączu bez usługi 

telefonicznej 

do 10Mb 
 

24 miesiące 
 

 
50,00 

 
150,00       2 406,00 601,50 

 
9. Otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej wymaga podania adresu e-mail. Jeżeli adres e-mail nie zostanie podany, faktura 

w postaci elektronicznej będzie dostępna na portalu Orange, na indywidualnym koncie Abonenta.  
10. Abonent może w każdym czasie cofnąć akceptację otrzymywania faktur w postaci elektronicznej. W przypadku rezygnacji 

z otrzymywania faktur w postaci elektronicznej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, Abonentowi zostanie 
skorygowana odpowiednio opłata instalacyjna i aktywacyjna do wysokości 99,00 zł z VAT lub opłata instalacyjna i aktywacyjna do 
wysokości 199,00 zł z VAT. 

11. W przypadku rozwiązania Umowy przez Orange z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta przed upływem okresu na jaki 
Umowa została zawarta, Abonent zostanie obciążony odszkodowaniem w wysokości określonej w tabeli w ust 8, związanym z 
przyznaną w ramach Promocji ulgą w zakresie opłaty aktywacyjnej i instalacyjnej, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres 
od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Odszkodowanie będzie naliczane w przypadku rozwiązania umowy w okresie 
pierwszych 24 miesięcy obowiązywania Umowy. 

12. Ponadto w przypadku rozwiązania Umowy przez Orange z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta przed upływem okresu, 
na jaki Umowa została zawarta lub przedłużona w przypadku, gdy zgodnie z jej warunkami przedłużenie nastąpiło na kolejny czas 
określony, Abonent zostanie obciążony odszkodowaniem, związanym z przyznaną w ramach Promocji ulgą w zakresie opłaty 
abonamentowej, w wysokości liczonej jako suma opłat abonamentowych określonych w tabeli w ust. 2 Cennika Promocji, pozostałych 
do zakończenia okresu, na jaki Umowa została zawarta lub przedłużona, nie wyższą jednak niż wysokość przyznanej ulgi, określonej 
w tabeli w ust 8, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy lub aneksu do umowy do dnia jej 
rozwiązania. 

13. Gminy, na obszarze których świadczona jest Promocja: 
 

lp województwo Powiat gmina rodzaj gminy 

1 ŁÓDZKIE ŁĘCZYCKI ŁĘCZYCA gmina miejska 

2 ŁÓDZKIE ŁÓDŹ ŁÓDŹ gmina miejska 
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3 ŁÓDZKIE BEŁCHATOWSKI BEŁCHATÓW gmina miejska 

4 ŁÓDZKIE SIERADZKI SIERADZ gmina miejska 

5 ŚLĄSKIE ŚWIĘTOCHŁOWICE ŚWIĘTOCHŁOWICE gmina miejska 

6 ŚLĄSKIE BYTOM BYTOM gmina miejska 

7 ŚLĄSKIE CHORZÓW CHORZÓW gmina miejska 

8 ŚLĄSKIE CIESZYŃSKI SKOCZÓW miasto 

9 ŚLĄSKIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina miejska 

10 ŚLĄSKIE KATOWICE KATOWICE gmina miejska 

11 ŚLĄSKIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina miejska 

12 ŚLĄSKIE SOSNOWIEC SOSNOWIEC gmina miejska 

13 ŚLĄSKIE TYCHY TYCHY gmina miejska 

14 DOLNOŚLĄSKIE ŚWIDNICKI ŚWIDNICA gmina miejska 

15 DOLNOŚLĄSKIE BOLESŁAWIECKI BOLESŁAWIEC gmina miejska 

16 DOLNOŚLĄSKIE DZIERŻONIOWSKI DZIERŻONIÓW gmina miejska 

17 DOLNOŚLĄSKIE GŁOGOWSKI GŁOGÓW gmina miejska 

18 DOLNOŚLĄSKIE KŁODZKI KŁODZKO gmina miejska 

19 DOLNOŚLĄSKIE KAMIENNOGÓRSKI KAMIENNA GÓRA gmina miejska 

20 DOLNOŚLĄSKIE LEGNICA LEGNICA gmina miejska 

21 DOLNOŚLĄSKIE LUBAŃSKI LUBAŃ gmina miejska 

22 DOLNOŚLĄSKIE LUBIŃSKI LUBIN gmina miejska 

23 DOLNOŚLĄSKIE OLEŚNICKI OLEŚNICA gmina miejska 

24 DOLNOŚLĄSKIE POLKOWICKI POLKOWICE miasto 

25 DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAW WROCŁAW gmina miejska 

26 DOLNOŚLĄSKIE ZĄBKOWICKI ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE miasto 

27 DOLNOŚLĄSKIE ZGORZELECKI ZGORZELEC gmina miejska 

28 KUJAWSKO-POMORSKIE ŻNIŃSKI BARCIN miasto 

29 KUJAWSKO-POMORSKIE BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ gmina miejska 

30 KUJAWSKO-POMORSKIE GRUDZIĄDZ GRUDZIĄDZ gmina miejska 

31 KUJAWSKO-POMORSKIE INOWROCŁAWSKI INOWROCŁAW gmina miejska 

32 KUJAWSKO-POMORSKIE TORUŃ TORUŃ gmina miejska 

33 KUJAWSKO-POMORSKIE WĄBRZESKI WĄBRZEŹNO gmina miejska 

34 KUJAWSKO-POMORSKIE WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWEK gmina miejska 

35 LUBELSKIE ŁĘCZYŃSKI ŁĘCZNA miasto 

36 LUBELSKIE ŚWIDNICKI ŚWIDNIK gmina miejska 

37 LUBELSKIE CHEŁM CHEŁM gmina miejska 

38 LUBELSKIE LUBLIN LUBLIN gmina miejska 

39 LUBUSKIE ŻARSKI ŻARY gmina miejska 

40 LUBUSKIE GORZÓW WIELKOPOLSKI GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina miejska 

41 LUBUSKIE SŁUBICKI SŁUBICE miasto 

42 LUBUSKIE ZIELONA GÓRA ZIELONA GÓRA gmina miejska 

43 MAŁOPOLSKIE OLKUSKI OLKUSZ miasto 

44 MAZOWIECKIE OSTROŁĘKA OSTROŁĘKA gmina miejska 

45 MAZOWIECKIE PŁOCK PŁOCK gmina miejska 

46 MAZOWIECKIE WARSZAWA WARSZAWA gmina miejska, miasto stołeczne 

47 PODKARPACKIE MIELECKI MIELEC gmina miejska 

48 PODKARPACKIE STALOWOWOLSKI STALOWA WOLA gmina miejska 

49 PODLASKIE ŁOMŻA ŁOMŻA gmina miejska 

50 PODLASKIE BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK gmina miejska 

51 PODLASKIE SUWAŁKI SUWAŁKI gmina miejska 

52 PODLASKIE ZAMBROWSKI ZAMBRÓW gmina miejska 

53 POMORSKIE GDYNIA GDYNIA gmina miejska 

54 POMORSKIE KWIDZYŃSKI KWIDZYN gmina miejska 

55 POMORSKIE MALBORSKI MALBORK gmina miejska 

56 POMORSKIE SŁUPSK SŁUPSK gmina miejska 

57 POMORSKIE SŁUPSKI USTKA gmina miejska 

58 POMORSKIE SOPOT SOPOT gmina miejska 
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59 POMORSKIE TCZEWSKI TCZEW gmina miejska 

60 WARMIŃSKO-MAZURSKIE EŁCKI EŁK gmina miejska 

61 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ELBLĄG ELBLĄG gmina miejska 

62 WARMIŃSKO-MAZURSKIE IŁAWSKI IŁAWA gmina miejska 

63 WARMIŃSKO-MAZURSKIE OLSZTYN OLSZTYN gmina miejska 

64 WARMIŃSKO-MAZURSKIE OSTRÓDZKI OSTRÓDA gmina miejska 

65 WIELKOPOLSKIE GNIEŹNIEŃSKI GNIEZNO gmina miejska 

66 WIELKOPOLSKIE KĘPIŃSKI KĘPNO miasto 

67 WIELKOPOLSKIE KONIN KONIN gmina miejska 

68 WIELKOPOLSKIE OSTROWSKI OSTRÓW WIELKOPOLSKI gmina miejska 

69 WIELKOPOLSKIE PILSKI PIŁA gmina miejska 

70 WIELKOPOLSKIE TURECKI TUREK gmina miejska 

71 ZACHODNIOPOMORSKIE ŚWINOUJŚCIE ŚWINOUJŚCIE gmina miejska 

72 ZACHODNIOPOMORSKIE GRYFIŃSKI GRYFINO miasto 

73 ZACHODNIOPOMORSKIE POLICKI POLICE miasto 

74 ZACHODNIOPOMORSKIE STARGARDZKI STARGARD SZCZECIŃSKI gmina miejska 

75 ZACHODNIOPOMORSKIE SZCZECIN SZCZECIN gmina miejska 

76 ZACHODNIOPOMORSKIE WAŁECKI WAŁCZ gmina miejska 

 
14. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami dotyczącymi Usługi, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 
15. Do świadczenia Usługi na warunkach Umowy zawartej w ramach Promocji zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie 

Usługi i Cenniku Usługi, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej oraz w Cenniku Promocji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 cennik 

promocji „Geopromocja I dla Neostrady” 

 

1. Cennik promocji „Geopromocja I dla Neostrady” (zwanej dalej Promocją), określa ceny i warunki korzystania z usługi Neostrada 
(zwanej dalej Usługą). 

2. Promocyjna opłata abonamentowa określona została w poniższej tabeli 
 

 
3. Wysokość opłat abonamentowych jest powiększana o opłatę abonamentową za utrzymanie Łącza (zgodnie z Cennikiem Usługi) 

z wyłączeniem przypadku, gdy Usługa jest świadczona na Łączu, na którym Orange świadczy usługę telefoniczną w oparciu o 
dostęp analogowy. 

4. Promocyjna opłata aktywacyjna określona została w poniższej tabeli 

 

 

miesięczne opłaty abonamentowe, opcje oraz warianty dla Usługi w Promocji 

Opcja Usługi wariant Umowy 
miesięczne opłaty abonamentowe  

(zł z VAT) 

   99,99 do 10Mb 24 miesiące 19,75 

jednorazowa opłata aktywacyjna dla Usługi w Promocji 

grupa Klientów 

opłata (zł z VAT) 

dla Klientów korzystających z faktury w 

postaci elektronicznej  

dla Klientów korzystających z faktury w postaci papierowej 

umowa na 24 miesiące 
dla Usługi świadczonej na 

Łączu z usługą telefoniczną 

dla Usługi świadczonej na 

Łączu bez usługi telefonicznej 

  99,9
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 nowi Klienci 49,00 99,00 199,00 

Klienci Usługi brak opłaty 


