
    

 Regulamin 

promocji Superpromocja FunPacka 

 

1. Regulamin promocji Superpromocja FunPacka (zwanej dalej Promocją), określa szczególne warunki korzystania z Pakietu usług Neostrada z Usługą 

TV i Telefonią Internetową (zwanego dalej Usługą). 
2. Organizatorem Promocji jest Orange Polska S.A. (zwana dalej Orange). 
3. Promocja obowiązuje od 01.07.2016 do odwołania. 

4. Promocja skierowana jest do Klientów Usługi, 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 
spełniających warunki określone w ust. 5. 

5. Klient może skorzystać z Promocji, jeżeli: 
1) nie zalega z opłatami na rzecz Orange oraz 
2) będzie korzystać z otrzymywania faktur w formie elektronicznej oraz 

3) istnieją techniczne możliwości świadczenia Usługi w wybranej przez Klienta Opcji, na łączu we wskazanym lokalu oraz 
4) lokal stanowiący miejsce instalacji Usługi w Promocji znajduje się na obszarze Polski z wyłączeniem 76 Gmin. Lista gmin wyłączonych z Promocji 

dostępna jest na stronie www orange.pl oraz w salonach sprzedaży Orange oraz 

5) nie wykluczają tego warunki promocji, z której aktualnie Klient korzysta. 

6. Promocja polega na obniżeniu miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z Usługi. 

7. Promocja wiąże się z przyznaniem ulg w wysokości określonej w tabeli: 

 

Opcja Usługi Wariant Umowy 

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) 

do 10Mb 

12 miesięcy 

1 561,20 780,60 

do 20Mb 2 041,20 1 020,60 

do 80Mb 2 281,20 1 140,60 

do 10Mb 

24 miesiące 

3 362,40 840,60 

do 20Mb 4 322,40 1 080,60 

do 80Mb 4 802,40 1 200,60 

 
8. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 6, określona jest w Cenniku promocji Superpromocja FunPacka (zwanym dalej Cennikiem Promocji). 
9. Otrzymywanie faktur w formie elektronicznej wymaga podania adresu e-mail. Jeżeli adres e-mail nie zostanie podany, faktura 

w formie elektronicznej będzie dostępna na portalu Orange, na indywidualnym koncie Abonenta. 

10.  Abonent może w każdym czasie cofnąć akceptację otrzymywania faktur w formie elektronicznej. 
11.  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. 7, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od 

dnia 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 zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usługi i 

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



     

 Cennik 
promocji Superpromocja FunPacka   

 
1. Cennik promocji Superpromocja FunPacka (zwanej dalej Promocją), określa ceny i warunki korzystania z Pakietu usług Neostrada z Usługą TV i 

Telefonią Internetową (zwanego 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 albo podmiot, któremu Orange świadczy usługę hurtowego 
dostępu do sieci telekomunikacyjnej Orange (Dostawca) świadczy usługę telefoniczną w oparciu o dostęp analogowy. 

 

 

 

Miesięczne opłaty abonamentowe, opcje oraz warianty dla Usługi w Promocji 

Opcja Usługi Wariant Umowy Miesięczne opłaty abonamentowe z rabatem za e-fakturę (zł z VAT) 

do 10Mb 

12 miesięcy 

69,90 

 Neostrada- 49,10 

 Usługa TV-13,90 

 Telefon- 6,90 

do 20Mb 

69,90 

 Neostrada- 49,10 

 Usługa TV-13,90 

 Telefon- 6,90 

do 80Mb 

69,90 

 Neostrada- 49,10 

 Usługa TV-13,90 

 Telefon- 6,90 

do 10Mb 

24 miesiące 

59,90 

 Neostrada- 39,10 

 Usługa TV-13,90 

 Telefon- 6,90 

do 20Mb 

59,90 

 Neostrada- 39,10 

 Usługa TV-13,90 

 Telefon- 6,90 

do 80Mb 

59,90 

 Neostrada- 39,10 

 Usługa TV-13,90 

 Telefon- 6,90 


