
2.1.7. Odbiorca ponosi wy³¹czn¹ odpowiedzialnośæ za transakcje dokonane przy u¿yciu Karty Podarunkowej przez osoby trzecie.

2.1.8. W zakresie nieuregulowanym powy¿ej stosuje siê odpowiednie zapisy  Regulaminu Karty Podarunkowej Media Markt 

dostêpnego w sklepach Media Markt oraz na www.mediamarkt.pl albo odpowiednio Regulaminu Karty Podarunkowej Saturn 

dostêpnego w sklepach Saturn oraz na www.saturn.pl.

2.1.9. Odbiorca zobowi¹zany jest do zwrotu Karty Podarunkowej lub jej równowartości w razie niedojścia Umowy do skutku. Przez 

niedojście umowy do skutku nale¿y rozumieæ równie¿ nieprzyjêcie Umowy do realizacji przez w³aściwego operatora systemu 

dystrybucyjnego z przyczyn, za które Odbiorca ponosi odpowiedzialnośæ.

2.1.10. Zwrot Karty Podarunkowej jest mo¿liwy:

1) w salonie Media Markt albo Saturn, w którym Klient podpisa³ Umowê.

 Zwrot równowartości Karty Podarunkowej jest mo¿liwy:

2) w salonie Media Markt albo Saturn, w którym Klient podpisa³ Umowê,

3) na rachunek bankowy wskazany w nocie obci¹¿eniowej.

2.1.11.Karta Podarunkowa dla Odbiorców których średnie roczne zu¿ycie energii elektrycznej ustalone zgodnie z punktem 2.1.1. i 2.5. 

mieści siê w przedziale 1,5 MWh zostaje przyznana pod warunkiem zawarcia umowy na okres 24 miesiêcy.

2.2. Rabat Orange, stanowi¹cy sta³y upust, o jaki bêd¹ pomniejszane nale¿ności Odbiorcy za pobran¹ na podstawie Umowy energiê 

elektryczn¹.

2.2.1. Rabat Orange jest naliczany na Rachunku co miesi¹c, pocz¹wszy od Rachunków za energiê elektryczn¹ zu¿yt¹ w drugim roku 

obowi¹zywania Umowy. Miesiêczna wartośæ Rabatu Orange ustalana jest zgodnie z tabel¹ w punkcie 2.4., w zale¿ności od 

wielkości średniego rocznego zu¿ycia energii elektrycznej przez Odbiorcê, ustalonego zgodnie z punktem 2.5.

2.2.2. Warunkiem uzyskania Rabatu Orange w danym cyklu rozliczeniowym Orange jest korzystanie przez Odbiorcê z co najmniej 

jednej us³ugi Orange na podstawie odrêbnej pisemnej umowy, z wy³¹czeniem us³ug przedp³aconych oraz podpisanie Umowy 

na okres 24 miesiêcy od daty zmiany sprzedawcy. 

2.2.3. Odbiorca traci prawo do Rabatu Orange, je¿eli przestanie spe³niaæ warunek, o którym mowa w punkcie 2.2.2., ze skutkiem od 

kolejnego cyklu rozliczeniowego. 

2.2.4. Rabat Orange nie przys³uguje Odbiorcom, których średnie roczne zu¿ycie ustalone zgodnie z punktem 2.5 jest ni¿sze ni¿ 

1,5 MWh.

2.2.5. Rabat Orange nie ³¹czy siê z Rabatem Open.

2.3. Rabat Open, stanowi¹cy sta³y upust, o jaki bêd¹ pomniejszane nale¿ności Odbiorcy za pobran¹ na podstawie Umowy energiê 

elektryczn¹.

2.3.1. Rabat Open jest naliczany na Rachunku co miesi¹c, pocz¹wszy od Rachunków za energiê elektryczn¹ zu¿yt¹ w drugim roku 

obowi¹zywania Umowy. Miesiêczna wartośæ Rabatu Open ustalana jest zgodnie z tabel¹ w punkcie 2.4., w zale¿ności 

od wielkości średniego rocznego zu¿ycia energii elektrycznej przez Odbiorcê, ustalonego zgodnie z punktem 2.5.

2.3.2. Warunkiem uzyskania Rabatu Open w danym cyklu rozliczeniowym jest posiadanie aktywnego statusu Orange Open zgodnie 

z Zasadami przyznawania rabatu Orange Open przez Orange Polska S.A., stanowi¹cymi za³¹cznik do niniejszego Regulaminu, 

oraz podpisanie umowy na okres 24 miesiêcy od daty zmiany sprzedawcy.

2.3.3. Odbiorca traci prawo do Rabatu Open, je¿eli przestanie spe³niaæ warunek, o którym mowa w punkcie 2.3.2., ze skutkiem od 

kolejnego cyklu rozliczeniowego. 

2.3.4. Rabat Open nie przys³uguje Odbiorcom, których średnie roczne zu¿ycie ustalone zgodnie z punktem 2.5 jest ni¿sze ni¿ 

1,5 MWh.

2.3.5. Rabat Open nie ³¹czy siê z Rabatem Orange. Odbiorca, który spe³nia warunki dla uzyskania zarówno Rabatu Orange jak 

i Rabatu Open bêdzie rozliczany z uwzglêdnieniem Rabatu Open.

2.4. Wartośæ korzyści:

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin stosuje siê do umów kompleksowych sprzeda¿y i dystrybucji energii elektrycznej oraz umów sprzeda¿y energii 

elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G (dalej „Umowy”), zawartych pomiêdzy Orange Polska S.A. z siedzib¹ w Warszawie, 

zwan¹ dalej Orange, a Odbiorc¹, w ramach oferty Orange Energa dla Domu Wszêdzie – Karta Podarunkowa zwanej dalej Ofert¹ 

Promocyjn¹. 

1.2. Oferta Promocyjna skierowana jest do osób fizycznych, które:

1) odbieraj¹ energiê elektryczn¹ w gospodarstwie domowym i w okresie trwania promocji podpisz¹ z Orange Umowê na czas 

określony – na okres 12 miesiêcy lub 24 miesiêcy od daty zmiany sprzedawcy, w ramach, której wybior¹ jedn¹ z taryf wskazanych 

w Cenniku Energii Elektrycznej Orange Polska z dnia 13 lutego 2015 r. dla klientów z Grupy Taryfowej G, przy³¹czonych do sieci 

operatorów systemów dystrybucyjnych: PGE Dystrybucja S.A., Tauron Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A. i Enea Operator 

Sp. z o. o. (dalej "Cennik") na warunkach tam określonych; 

2) s¹ przy³¹czone do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej, z którymi Orange ma podpisane obowi¹zuj¹ce 

generalne umowy dystrybucji, umo¿liwiaj¹ce realizacjê Umowy;

3) przed podpisaniem Umowy udostêpni¹ Orange dane dotycz¹ce swojego historycznego zu¿ycia energii elektrycznej, pochodz¹ce 

z faktury VAT lub innego dokumentu ksiêgowego dotycz¹cego rozliczeñ za energiê elektryczn¹ nie starszego ni¿ 6 miesiêcy (dalej 

„Faktura VAT”), w celu weryfikacji średniego rocznego zu¿ycia energii elektrycznej, z zastrze¿eniem punktu 2.5 zdanie ostatnie;

 oraz – w odniesieniu do mo¿liwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3. 

poni¿ej,

4) nie zalegaj¹ z p³atnościami na rzecz Orange i spe³niaj¹ warunki określone w dalszej czêści Regulaminu,

 – zwanych dalej „Odbiorcami”.

1.3. Warunki Promocyjne opisane w niniejszym regulaminie obowi¹zuj¹ Odbiorców, którzy z³o¿¹ zamówienie w okresie od dnia 1 kwietnia 

2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

1.4.  Orange zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Oferty Promocyjnej przed terminem wskazanym w punkcie 1.3. 

Skorzystanie przez Orange z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez wp³ywu na moc wi¹¿¹c¹ Umów 

zawartych na warunkach określonych w Regulaminie przed wycofaniem niniejszej Oferty Promocyjnej.

2. Korzyści dla odbiorcy

W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca uzyskuje:

2.1.  Kartê Podarunkow¹ uprawniaj¹c¹ do zakupów produktów dostêpnych w ofercie sieci handlowej  

Media Saturn Holding Polska sp. z o.o., tj. w sklepach Media Markt albo Saturn.

2.1.1. Wartośæ Karty Podarunkowej uzale¿niona jest, zgodnie z tabel¹ w punkcie 2.4. poni¿ej, od średniego rocznego zu¿ycia energii 

elektrycznej przez Odbiorcê, ustalonego na zasadach określonych w punkcie 2.5.

2.1.2. Karta Podarunkowa jest plastikow¹ kart¹ typu pre-paid na okaziciela, umo¿liwiaj¹ca dokonanie zakupu towarów w sklepach 

Media Markt albo odpowiednio w sklepach Saturn na terenie Polski. 

2.1.3. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem p³atniczym, instrumentem pieni¹dza elektronicznego ani kart¹ 

p³atnicz¹ w myśl ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach p³atniczych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1232). 

2.1.4. Środki pieniê¿ne przypisane do Karty Podarunkowej nie podlegaj¹ oprocentowaniu ani wymianie na gotówkê.

2.1.5. Aktywacja lub zasilenie Karty Podarunkowej nie podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug (VAT).

2.1.6. Karta Podarunkowa jest wa¿na przez okres piêciu (5) lat, pocz¹wszy od dnia jej ostatniego u¿ycia (aktywacja, kolejne zasilenie 

konta lub ostatnia p³atnośæ dokonana Kart¹). Karta Podarunkowa nie mo¿e byæ wykorzystana po okresie jej wa¿ności, 

a niewykorzystane środki pieniê¿ne po okresie jej wa¿ności przepadaj¹.  
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2.5.  Średnie roczne zu¿ycie Odbiorcy (S) na potrzeby ustalenia wartości korzyści, oblicza siê w oparciu o historyczne zu¿ycie, o którym 

mowa w punkcie 1.2 3), w nastêpuj¹cy sposób:

 wielkośæ zu¿ycia energii elektrycznej czynnej, wyra¿onego w kWh, podanego na Fakturze VAT (Z) podzielona zostaje przez ilośæ dni 

z okresu rozliczeniowego na Fakturze VAT (D) i nastêpnie pomno¿ona przez 365, zgodnie ze wzorem:

 S=(Z/D) x365

 W przypadku, gdy Odbiorca nie dostarczy³ Orange danych dotycz¹cych historycznego zu¿ycia energii elektrycznej przyjmuje siê, 

¿e jego średnie roczne zu¿ycie na potrzeby ustalenia wartości korzyści mieści siê w przedziale poni¿ej 1,5 MWh.

2.6. W ramach Oferty Promocyjnej, przez ca³y okres świadczenia us³ugi na warunkach określonych w Umowie, Odbiorca nie bêdzie uiszcza³ 

Op³aty miesiêcznej przewidzianej w Cenniku.

2.7.  Korzyści dla Odbiorcy wynikaj¹ce z niniejszej Oferty Promocyjnej pozostaj¹ bez wp³ywu na inne rabaty i korzyści przyznane Odbiorcy, 

w zwi¹zku z korzystaniem z produktów i us³ug Orange na podstawie odrêbnych porozumieñ.

3. Op³aty

3.1. W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca mo¿e korzystaæ z grupy taryfowej dostêpnej w Cenniku. Grupa taryfowa wybrana na etapie 

podpisywania Umowy nie mo¿e byæ inna ni¿ grupa taryfowa, z której Odbiorca korzysta³ bezpośrednio przed zmian¹ sprzedawcy 

energii na Orange. 

3.2. Odbiorca zostanie obci¹¿ony jednorazow¹ Op³at¹ aktywacyjn¹ zgodn¹ z Cennikiem.

3.3. W przypadku rozwi¹zania Umowy przez Odbiorcê przed up³ywem okresu jej obowi¹zywania, Odbiorca bêdzie zobowi¹zany do zap³aty 

na rzecz Orange odszkodowania stanowi¹cego sumê wartości przyznanego Odbiorcy Pakietu Powitalnego oraz rycza³tu w wysokości 

150 z³otych.

3.4. W przypadku, gdy Orange bêdzie zobowi¹zana stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, rozliczenia 

za odebran¹ energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêd¹ zgodnie ze stawkami określonymi w Taryfie Orange (która bêdzie wówczas równie¿ 

stanowi³a integraln¹ czêśæ Umowy), zgodnie z taryf¹ wskazan¹ w Umowie.

4. Postanowienia koñcowe

4.1. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2015 r. i znajduje zastosowanie do Umów zawartych w okresie obowi¹zywania Oferty 

Promocyjnej, wskazanym w punkcie 1.3 powy¿ej oraz w ramach Oferty Promocyjnej. 

4.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie maj¹ odpowiednie postanowienia Umowy lub Ogólnych 

Warunków Umów dla umów kompleksowych Orange lub odpowiednio Ogólnych Warunków Umów dla umów sprzeda¿y energii 

elektrycznej Orange (oba zwane dalej „OWU”) oraz Cennika. 

4.3. Pojêcia pisane z wielkiej litery niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, maj¹ znaczenie nadane im w Umowie, OWU lub Cenniku.

4.4. W razie sprzeczności pomiêdzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami Umowy, OWU lub Cennika stosuje siê Regulamin. 
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2.1.7. Odbiorca ponosi wy³¹czn¹ odpowiedzialnośæ za transakcje dokonane przy u¿yciu Karty Podarunkowej przez osoby trzecie.

2.1.8. W zakresie nieuregulowanym powy¿ej stosuje siê odpowiednie zapisy  Regulaminu Karty Podarunkowej Media Markt 

dostêpnego w sklepach Media Markt oraz na www.mediamarkt.pl albo odpowiednio Regulaminu Karty Podarunkowej Saturn 

dostêpnego w sklepach Saturn oraz na www.saturn.pl.

2.1.9. Odbiorca zobowi¹zany jest do zwrotu Karty Podarunkowej lub jej równowartości w razie niedojścia Umowy do skutku. Przez 

niedojście umowy do skutku nale¿y rozumieæ równie¿ nieprzyjêcie Umowy do realizacji przez w³aściwego operatora systemu 

dystrybucyjnego z przyczyn, za które Odbiorca ponosi odpowiedzialnośæ.

2.1.10. Zwrot Karty Podarunkowej jest mo¿liwy:

1) w salonie Media Markt albo Saturn, w którym Klient podpisa³ Umowê.

 Zwrot równowartości Karty Podarunkowej jest mo¿liwy:

2) w salonie Media Markt albo Saturn, w którym Klient podpisa³ Umowê,

3) na rachunek bankowy wskazany w nocie obci¹¿eniowej.

2.1.11.Karta Podarunkowa dla Odbiorców których średnie roczne zu¿ycie energii elektrycznej ustalone zgodnie z punktem 2.1.1. i 2.5. 

mieści siê w przedziale 1,5 MWh zostaje przyznana pod warunkiem zawarcia umowy na okres 24 miesiêcy.

2.2. Rabat Orange, stanowi¹cy sta³y upust, o jaki bêd¹ pomniejszane nale¿ności Odbiorcy za pobran¹ na podstawie Umowy energiê 

elektryczn¹.

2.2.1. Rabat Orange jest naliczany na Rachunku co miesi¹c, pocz¹wszy od Rachunków za energiê elektryczn¹ zu¿yt¹ w drugim roku 

obowi¹zywania Umowy. Miesiêczna wartośæ Rabatu Orange ustalana jest zgodnie z tabel¹ w punkcie 2.4., w zale¿ności od 

wielkości średniego rocznego zu¿ycia energii elektrycznej przez Odbiorcê, ustalonego zgodnie z punktem 2.5.

2.2.2. Warunkiem uzyskania Rabatu Orange w danym cyklu rozliczeniowym Orange jest korzystanie przez Odbiorcê z co najmniej 

jednej us³ugi Orange na podstawie odrêbnej pisemnej umowy, z wy³¹czeniem us³ug przedp³aconych oraz podpisanie Umowy 

na okres 24 miesiêcy od daty zmiany sprzedawcy. 

2.2.3. Odbiorca traci prawo do Rabatu Orange, je¿eli przestanie spe³niaæ warunek, o którym mowa w punkcie 2.2.2., ze skutkiem od 

kolejnego cyklu rozliczeniowego. 

2.2.4. Rabat Orange nie przys³uguje Odbiorcom, których średnie roczne zu¿ycie ustalone zgodnie z punktem 2.5 jest ni¿sze ni¿ 

1,5 MWh.

2.2.5. Rabat Orange nie ³¹czy siê z Rabatem Open.

2.3. Rabat Open, stanowi¹cy sta³y upust, o jaki bêd¹ pomniejszane nale¿ności Odbiorcy za pobran¹ na podstawie Umowy energiê 

elektryczn¹.

2.3.1. Rabat Open jest naliczany na Rachunku co miesi¹c, pocz¹wszy od Rachunków za energiê elektryczn¹ zu¿yt¹ w drugim roku 

obowi¹zywania Umowy. Miesiêczna wartośæ Rabatu Open ustalana jest zgodnie z tabel¹ w punkcie 2.4., w zale¿ności 

od wielkości średniego rocznego zu¿ycia energii elektrycznej przez Odbiorcê, ustalonego zgodnie z punktem 2.5.

2.3.2. Warunkiem uzyskania Rabatu Open w danym cyklu rozliczeniowym jest posiadanie aktywnego statusu Orange Open zgodnie 

z Zasadami przyznawania rabatu Orange Open przez Orange Polska S.A., stanowi¹cymi za³¹cznik do niniejszego Regulaminu, 

oraz podpisanie umowy na okres 24 miesiêcy od daty zmiany sprzedawcy.

2.3.3. Odbiorca traci prawo do Rabatu Open, je¿eli przestanie spe³niaæ warunek, o którym mowa w punkcie 2.3.2., ze skutkiem od 

kolejnego cyklu rozliczeniowego. 

2.3.4. Rabat Open nie przys³uguje Odbiorcom, których średnie roczne zu¿ycie ustalone zgodnie z punktem 2.5 jest ni¿sze ni¿ 

1,5 MWh.

2.3.5. Rabat Open nie ³¹czy siê z Rabatem Orange. Odbiorca, który spe³nia warunki dla uzyskania zarówno Rabatu Orange jak 

i Rabatu Open bêdzie rozliczany z uwzglêdnieniem Rabatu Open.

2.4. Wartośæ korzyści:

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin stosuje siê do umów kompleksowych sprzeda¿y i dystrybucji energii elektrycznej oraz umów sprzeda¿y energii 

elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G (dalej „Umowy”), zawartych pomiêdzy Orange Polska S.A. z siedzib¹ w Warszawie, 

zwan¹ dalej Orange, a Odbiorc¹, w ramach oferty Orange Energa dla Domu Wszêdzie – Karta Podarunkowa zwanej dalej Ofert¹ 

Promocyjn¹. 

1.2. Oferta Promocyjna skierowana jest do osób fizycznych, które:

1) odbieraj¹ energiê elektryczn¹ w gospodarstwie domowym i w okresie trwania promocji podpisz¹ z Orange Umowê na czas 

określony – na okres 12 miesiêcy lub 24 miesiêcy od daty zmiany sprzedawcy, w ramach, której wybior¹ jedn¹ z taryf wskazanych 

w Cenniku Energii Elektrycznej Orange Polska z dnia 13 lutego 2015 r. dla klientów z Grupy Taryfowej G, przy³¹czonych do sieci 

operatorów systemów dystrybucyjnych: PGE Dystrybucja S.A., Tauron Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A. i Enea Operator 

Sp. z o. o. (dalej "Cennik") na warunkach tam określonych; 

2) s¹ przy³¹czone do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej, z którymi Orange ma podpisane obowi¹zuj¹ce 

generalne umowy dystrybucji, umo¿liwiaj¹ce realizacjê Umowy;

3) przed podpisaniem Umowy udostêpni¹ Orange dane dotycz¹ce swojego historycznego zu¿ycia energii elektrycznej, pochodz¹ce 

z faktury VAT lub innego dokumentu ksiêgowego dotycz¹cego rozliczeñ za energiê elektryczn¹ nie starszego ni¿ 6 miesiêcy (dalej 

„Faktura VAT”), w celu weryfikacji średniego rocznego zu¿ycia energii elektrycznej, z zastrze¿eniem punktu 2.5 zdanie ostatnie;

 oraz – w odniesieniu do mo¿liwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3. 

poni¿ej,

4) nie zalegaj¹ z p³atnościami na rzecz Orange i spe³niaj¹ warunki określone w dalszej czêści Regulaminu,

 – zwanych dalej „Odbiorcami”.

1.3. Warunki Promocyjne opisane w niniejszym regulaminie obowi¹zuj¹ Odbiorców, którzy z³o¿¹ zamówienie w okresie od dnia 1 kwietnia 

2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

1.4.  Orange zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Oferty Promocyjnej przed terminem wskazanym w punkcie 1.3. 

Skorzystanie przez Orange z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez wp³ywu na moc wi¹¿¹c¹ Umów 

zawartych na warunkach określonych w Regulaminie przed wycofaniem niniejszej Oferty Promocyjnej.

2. Korzyści dla odbiorcy

W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca uzyskuje:

2.1.  Kartê Podarunkow¹ uprawniaj¹c¹ do zakupów produktów dostêpnych w ofercie sieci handlowej  

Media Saturn Holding Polska sp. z o.o., tj. w sklepach Media Markt albo Saturn.

2.1.1. Wartośæ Karty Podarunkowej uzale¿niona jest, zgodnie z tabel¹ w punkcie 2.4. poni¿ej, od średniego rocznego zu¿ycia energii 

elektrycznej przez Odbiorcê, ustalonego na zasadach określonych w punkcie 2.5.

2.1.2. Karta Podarunkowa jest plastikow¹ kart¹ typu pre-paid na okaziciela, umo¿liwiaj¹ca dokonanie zakupu towarów w sklepach 

Media Markt albo odpowiednio w sklepach Saturn na terenie Polski. 

2.1.3. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem p³atniczym, instrumentem pieni¹dza elektronicznego ani kart¹ 

p³atnicz¹ w myśl ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach p³atniczych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1232). 

2.1.4. Środki pieniê¿ne przypisane do Karty Podarunkowej nie podlegaj¹ oprocentowaniu ani wymianie na gotówkê.

2.1.5. Aktywacja lub zasilenie Karty Podarunkowej nie podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug (VAT).

2.1.6. Karta Podarunkowa jest wa¿na przez okres piêciu (5) lat, pocz¹wszy od dnia jej ostatniego u¿ycia (aktywacja, kolejne zasilenie 

konta lub ostatnia p³atnośæ dokonana Kart¹). Karta Podarunkowa nie mo¿e byæ wykorzystana po okresie jej wa¿ności, 

a niewykorzystane środki pieniê¿ne po okresie jej wa¿ności przepadaj¹.  

2.5.  Średnie roczne zu¿ycie Odbiorcy (S) na potrzeby ustalenia wartości korzyści, oblicza siê w oparciu o historyczne zu¿ycie, o którym 

mowa w punkcie 1.2 3), w nastêpuj¹cy sposób:

 wielkośæ zu¿ycia energii elektrycznej czynnej, wyra¿onego w kWh, podanego na Fakturze VAT (Z) podzielona zostaje przez ilośæ dni 

z okresu rozliczeniowego na Fakturze VAT (D) i nastêpnie pomno¿ona przez 365, zgodnie ze wzorem:

 S=(Z/D) x365

 W przypadku, gdy Odbiorca nie dostarczy³ Orange danych dotycz¹cych historycznego zu¿ycia energii elektrycznej przyjmuje siê, 

¿e jego średnie roczne zu¿ycie na potrzeby ustalenia wartości korzyści mieści siê w przedziale poni¿ej 1,5 MWh.

2.6. W ramach Oferty Promocyjnej, przez ca³y okres świadczenia us³ugi na warunkach określonych w Umowie, Odbiorca nie bêdzie uiszcza³ 

Op³aty miesiêcznej przewidzianej w Cenniku.

2.7.  Korzyści dla Odbiorcy wynikaj¹ce z niniejszej Oferty Promocyjnej pozostaj¹ bez wp³ywu na inne rabaty i korzyści przyznane Odbiorcy, 

w zwi¹zku z korzystaniem z produktów i us³ug Orange na podstawie odrêbnych porozumieñ.

3. Op³aty

3.1. W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca mo¿e korzystaæ z grupy taryfowej dostêpnej w Cenniku. Grupa taryfowa wybrana na etapie 

podpisywania Umowy nie mo¿e byæ inna ni¿ grupa taryfowa, z której Odbiorca korzysta³ bezpośrednio przed zmian¹ sprzedawcy 

energii na Orange. 

3.2. Odbiorca zostanie obci¹¿ony jednorazow¹ Op³at¹ aktywacyjn¹ zgodn¹ z Cennikiem.

3.3. W przypadku rozwi¹zania Umowy przez Odbiorcê przed up³ywem okresu jej obowi¹zywania, Odbiorca bêdzie zobowi¹zany do zap³aty 

na rzecz Orange odszkodowania stanowi¹cego sumê wartości przyznanego Odbiorcy Pakietu Powitalnego oraz rycza³tu w wysokości 

150 z³otych.

3.4. W przypadku, gdy Orange bêdzie zobowi¹zana stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, rozliczenia 

za odebran¹ energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêd¹ zgodnie ze stawkami określonymi w Taryfie Orange (która bêdzie wówczas równie¿ 

stanowi³a integraln¹ czêśæ Umowy), zgodnie z taryf¹ wskazan¹ w Umowie.

4. Postanowienia koñcowe

4.1. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2015 r. i znajduje zastosowanie do Umów zawartych w okresie obowi¹zywania Oferty 

Promocyjnej, wskazanym w punkcie 1.3 powy¿ej oraz w ramach Oferty Promocyjnej. 

4.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie maj¹ odpowiednie postanowienia Umowy lub Ogólnych 

Warunków Umów dla umów kompleksowych Orange lub odpowiednio Ogólnych Warunków Umów dla umów sprzeda¿y energii 

elektrycznej Orange (oba zwane dalej „OWU”) oraz Cennika. 

4.3. Pojêcia pisane z wielkiej litery niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, maj¹ znaczenie nadane im w Umowie, OWU lub Cenniku.

4.4. W razie sprzeczności pomiêdzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami Umowy, OWU lub Cennika stosuje siê Regulamin. 
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2.1.7. Odbiorca ponosi wy³¹czn¹ odpowiedzialnośæ za transakcje dokonane przy u¿yciu Karty Podarunkowej przez osoby trzecie.

2.1.8. W zakresie nieuregulowanym powy¿ej stosuje siê odpowiednie zapisy  Regulaminu Karty Podarunkowej Media Markt 

dostêpnego w sklepach Media Markt oraz na www.mediamarkt.pl albo odpowiednio Regulaminu Karty Podarunkowej Saturn 

dostêpnego w sklepach Saturn oraz na www.saturn.pl.

2.1.9. Odbiorca zobowi¹zany jest do zwrotu Karty Podarunkowej lub jej równowartości w razie niedojścia Umowy do skutku. Przez 

niedojście umowy do skutku nale¿y rozumieæ równie¿ nieprzyjêcie Umowy do realizacji przez w³aściwego operatora systemu 

dystrybucyjnego z przyczyn, za które Odbiorca ponosi odpowiedzialnośæ.

2.1.10. Zwrot Karty Podarunkowej jest mo¿liwy:

1) w salonie Media Markt albo Saturn, w którym Klient podpisa³ Umowê.

 Zwrot równowartości Karty Podarunkowej jest mo¿liwy:

2) w salonie Media Markt albo Saturn, w którym Klient podpisa³ Umowê,

3) na rachunek bankowy wskazany w nocie obci¹¿eniowej.

2.1.11.Karta Podarunkowa dla Odbiorców których średnie roczne zu¿ycie energii elektrycznej ustalone zgodnie z punktem 2.1.1. i 2.5. 

mieści siê w przedziale 1,5 MWh zostaje przyznana pod warunkiem zawarcia umowy na okres 24 miesiêcy.

2.2. Rabat Orange, stanowi¹cy sta³y upust, o jaki bêd¹ pomniejszane nale¿ności Odbiorcy za pobran¹ na podstawie Umowy energiê 

elektryczn¹.

2.2.1. Rabat Orange jest naliczany na Rachunku co miesi¹c, pocz¹wszy od Rachunków za energiê elektryczn¹ zu¿yt¹ w drugim roku 

obowi¹zywania Umowy. Miesiêczna wartośæ Rabatu Orange ustalana jest zgodnie z tabel¹ w punkcie 2.4., w zale¿ności od 

wielkości średniego rocznego zu¿ycia energii elektrycznej przez Odbiorcê, ustalonego zgodnie z punktem 2.5.

2.2.2. Warunkiem uzyskania Rabatu Orange w danym cyklu rozliczeniowym Orange jest korzystanie przez Odbiorcê z co najmniej 

jednej us³ugi Orange na podstawie odrêbnej pisemnej umowy, z wy³¹czeniem us³ug przedp³aconych oraz podpisanie Umowy 

na okres 24 miesiêcy od daty zmiany sprzedawcy. 

2.2.3. Odbiorca traci prawo do Rabatu Orange, je¿eli przestanie spe³niaæ warunek, o którym mowa w punkcie 2.2.2., ze skutkiem od 

kolejnego cyklu rozliczeniowego. 

2.2.4. Rabat Orange nie przys³uguje Odbiorcom, których średnie roczne zu¿ycie ustalone zgodnie z punktem 2.5 jest ni¿sze ni¿ 

1,5 MWh.

2.2.5. Rabat Orange nie ³¹czy siê z Rabatem Open.

2.3. Rabat Open, stanowi¹cy sta³y upust, o jaki bêd¹ pomniejszane nale¿ności Odbiorcy za pobran¹ na podstawie Umowy energiê 

elektryczn¹.

2.3.1. Rabat Open jest naliczany na Rachunku co miesi¹c, pocz¹wszy od Rachunków za energiê elektryczn¹ zu¿yt¹ w drugim roku 

obowi¹zywania Umowy. Miesiêczna wartośæ Rabatu Open ustalana jest zgodnie z tabel¹ w punkcie 2.4., w zale¿ności 

od wielkości średniego rocznego zu¿ycia energii elektrycznej przez Odbiorcê, ustalonego zgodnie z punktem 2.5.

2.3.2. Warunkiem uzyskania Rabatu Open w danym cyklu rozliczeniowym jest posiadanie aktywnego statusu Orange Open zgodnie 

z Zasadami przyznawania rabatu Orange Open przez Orange Polska S.A., stanowi¹cymi za³¹cznik do niniejszego Regulaminu, 

oraz podpisanie umowy na okres 24 miesiêcy od daty zmiany sprzedawcy.

2.3.3. Odbiorca traci prawo do Rabatu Open, je¿eli przestanie spe³niaæ warunek, o którym mowa w punkcie 2.3.2., ze skutkiem od 

kolejnego cyklu rozliczeniowego. 

2.3.4. Rabat Open nie przys³uguje Odbiorcom, których średnie roczne zu¿ycie ustalone zgodnie z punktem 2.5 jest ni¿sze ni¿ 

1,5 MWh.

2.3.5. Rabat Open nie ³¹czy siê z Rabatem Orange. Odbiorca, który spe³nia warunki dla uzyskania zarówno Rabatu Orange jak 

i Rabatu Open bêdzie rozliczany z uwzglêdnieniem Rabatu Open.

2.4. Wartośæ korzyści:

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin stosuje siê do umów kompleksowych sprzeda¿y i dystrybucji energii elektrycznej oraz umów sprzeda¿y energii 

elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G (dalej „Umowy”), zawartych pomiêdzy Orange Polska S.A. z siedzib¹ w Warszawie, 

zwan¹ dalej Orange, a Odbiorc¹, w ramach oferty Orange Energa dla Domu Wszêdzie – Karta Podarunkowa zwanej dalej Ofert¹ 

Promocyjn¹. 

1.2. Oferta Promocyjna skierowana jest do osób fizycznych, które:

1) odbieraj¹ energiê elektryczn¹ w gospodarstwie domowym i w okresie trwania promocji podpisz¹ z Orange Umowê na czas 

określony – na okres 12 miesiêcy lub 24 miesiêcy od daty zmiany sprzedawcy, w ramach, której wybior¹ jedn¹ z taryf wskazanych 

w Cenniku Energii Elektrycznej Orange Polska z dnia 13 lutego 2015 r. dla klientów z Grupy Taryfowej G, przy³¹czonych do sieci 

operatorów systemów dystrybucyjnych: PGE Dystrybucja S.A., Tauron Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A. i Enea Operator 

Sp. z o. o. (dalej "Cennik") na warunkach tam określonych; 

2) s¹ przy³¹czone do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej, z którymi Orange ma podpisane obowi¹zuj¹ce 

generalne umowy dystrybucji, umo¿liwiaj¹ce realizacjê Umowy;

3) przed podpisaniem Umowy udostêpni¹ Orange dane dotycz¹ce swojego historycznego zu¿ycia energii elektrycznej, pochodz¹ce 

z faktury VAT lub innego dokumentu ksiêgowego dotycz¹cego rozliczeñ za energiê elektryczn¹ nie starszego ni¿ 6 miesiêcy (dalej 

„Faktura VAT”), w celu weryfikacji średniego rocznego zu¿ycia energii elektrycznej, z zastrze¿eniem punktu 2.5 zdanie ostatnie;

 oraz – w odniesieniu do mo¿liwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3. 

poni¿ej,

4) nie zalegaj¹ z p³atnościami na rzecz Orange i spe³niaj¹ warunki określone w dalszej czêści Regulaminu,

 – zwanych dalej „Odbiorcami”.

1.3. Warunki Promocyjne opisane w niniejszym regulaminie obowi¹zuj¹ Odbiorców, którzy z³o¿¹ zamówienie w okresie od dnia 1 kwietnia 

2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

1.4.  Orange zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Oferty Promocyjnej przed terminem wskazanym w punkcie 1.3. 

Skorzystanie przez Orange z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez wp³ywu na moc wi¹¿¹c¹ Umów 

zawartych na warunkach określonych w Regulaminie przed wycofaniem niniejszej Oferty Promocyjnej.

2. Korzyści dla odbiorcy

W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca uzyskuje:

2.1.  Kartê Podarunkow¹ uprawniaj¹c¹ do zakupów produktów dostêpnych w ofercie sieci handlowej  

Media Saturn Holding Polska sp. z o.o., tj. w sklepach Media Markt albo Saturn.

2.1.1. Wartośæ Karty Podarunkowej uzale¿niona jest, zgodnie z tabel¹ w punkcie 2.4. poni¿ej, od średniego rocznego zu¿ycia energii 

elektrycznej przez Odbiorcê, ustalonego na zasadach określonych w punkcie 2.5.

2.1.2. Karta Podarunkowa jest plastikow¹ kart¹ typu pre-paid na okaziciela, umo¿liwiaj¹ca dokonanie zakupu towarów w sklepach 

Media Markt albo odpowiednio w sklepach Saturn na terenie Polski. 

2.1.3. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem p³atniczym, instrumentem pieni¹dza elektronicznego ani kart¹ 

p³atnicz¹ w myśl ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach p³atniczych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1232). 

2.1.4. Środki pieniê¿ne przypisane do Karty Podarunkowej nie podlegaj¹ oprocentowaniu ani wymianie na gotówkê.

2.1.5. Aktywacja lub zasilenie Karty Podarunkowej nie podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug (VAT).

2.1.6. Karta Podarunkowa jest wa¿na przez okres piêciu (5) lat, pocz¹wszy od dnia jej ostatniego u¿ycia (aktywacja, kolejne zasilenie 

konta lub ostatnia p³atnośæ dokonana Kart¹). Karta Podarunkowa nie mo¿e byæ wykorzystana po okresie jej wa¿ności, 

a niewykorzystane środki pieniê¿ne po okresie jej wa¿ności przepadaj¹.  

2.5.  Średnie roczne zu¿ycie Odbiorcy (S) na potrzeby ustalenia wartości korzyści, oblicza siê w oparciu o historyczne zu¿ycie, o którym 

mowa w punkcie 1.2 3), w nastêpuj¹cy sposób:

 wielkośæ zu¿ycia energii elektrycznej czynnej, wyra¿onego w kWh, podanego na Fakturze VAT (Z) podzielona zostaje przez ilośæ dni 

z okresu rozliczeniowego na Fakturze VAT (D) i nastêpnie pomno¿ona przez 365, zgodnie ze wzorem:

 S=(Z/D) x365

 W przypadku, gdy Odbiorca nie dostarczy³ Orange danych dotycz¹cych historycznego zu¿ycia energii elektrycznej przyjmuje siê, 

¿e jego średnie roczne zu¿ycie na potrzeby ustalenia wartości korzyści mieści siê w przedziale poni¿ej 1,5 MWh.

2.6. W ramach Oferty Promocyjnej, przez ca³y okres świadczenia us³ugi na warunkach określonych w Umowie, Odbiorca nie bêdzie uiszcza³ 

Op³aty miesiêcznej przewidzianej w Cenniku.

2.7.  Korzyści dla Odbiorcy wynikaj¹ce z niniejszej Oferty Promocyjnej pozostaj¹ bez wp³ywu na inne rabaty i korzyści przyznane Odbiorcy, 

w zwi¹zku z korzystaniem z produktów i us³ug Orange na podstawie odrêbnych porozumieñ.

3. Op³aty

3.1. W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca mo¿e korzystaæ z grupy taryfowej dostêpnej w Cenniku. Grupa taryfowa wybrana na etapie 

podpisywania Umowy nie mo¿e byæ inna ni¿ grupa taryfowa, z której Odbiorca korzysta³ bezpośrednio przed zmian¹ sprzedawcy 

energii na Orange. 

3.2. Odbiorca zostanie obci¹¿ony jednorazow¹ Op³at¹ aktywacyjn¹ zgodn¹ z Cennikiem.

3.3. W przypadku rozwi¹zania Umowy przez Odbiorcê przed up³ywem okresu jej obowi¹zywania, Odbiorca bêdzie zobowi¹zany do zap³aty 

na rzecz Orange odszkodowania stanowi¹cego sumê wartości przyznanego Odbiorcy Pakietu Powitalnego oraz rycza³tu w wysokości 

150 z³otych.

3.4. W przypadku, gdy Orange bêdzie zobowi¹zana stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, rozliczenia 

za odebran¹ energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêd¹ zgodnie ze stawkami określonymi w Taryfie Orange (która bêdzie wówczas równie¿ 

stanowi³a integraln¹ czêśæ Umowy), zgodnie z taryf¹ wskazan¹ w Umowie.

4. Postanowienia koñcowe

4.1. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2015 r. i znajduje zastosowanie do Umów zawartych w okresie obowi¹zywania Oferty 

Promocyjnej, wskazanym w punkcie 1.3 powy¿ej oraz w ramach Oferty Promocyjnej. 

4.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie maj¹ odpowiednie postanowienia Umowy lub Ogólnych 

Warunków Umów dla umów kompleksowych Orange lub odpowiednio Ogólnych Warunków Umów dla umów sprzeda¿y energii 

elektrycznej Orange (oba zwane dalej „OWU”) oraz Cennika. 

4.3. Pojêcia pisane z wielkiej litery niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, maj¹ znaczenie nadane im w Umowie, OWU lub Cenniku.

4.4. W razie sprzeczności pomiêdzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami Umowy, OWU lub Cennika stosuje siê Regulamin. 

Roczne zu¿ycie energii 
elektrycznej w MWh

zestawienie korzyści

Karta Podarunkowa  
Rabat

Orange
Rabat
Open 

Pakiet S 
0 – 1,499 MWh

Pakiet M 
1,5 – 2,999 MWh

Pakiet L
3 – 4,999 MWh

Pakiet XL 
≥ 5 MWh

50 z³ brutto

50 z³ brutto
 

100 z³ brutto

150 z³ brutto

Niedostêpny 

5 z³ brutto /miesiêcznie 

10 z³ brutto /miesiêcznie 

15 z³ brutto /miesiêcznie 

Niedostêpny 

10 z³ brutto /miesiêcznie 

15 z³ brutto /miesiêcznie 

 
20 z³ brutto /miesiêcznie 

3 z 3
regulamin oferty promocyjnej Orange Energia dla Domu

Wszêdzie – Karta Podarunkowa





oświadczenie
  

E

dane Klienta

oświadczenie

Oświadczam, że w zwiazku z:

   wnioskiem o zawarcie umowy kompleksowej  z Orange Polska S.A z dnia 

 (dalej „Wniosek”) otrzymałem Kartę Podarunkową Saturn / Media Markt1, o wartości określonej w Regulaminie oferty promocyjnej na poczet

 świadczenia z umowy kompleksowej,                   której dotyczy Wniosek (dalej „Umowa”)

   zawarciem umowy kompleksowej z Orange Polska S.A. nr

         z dnia

 (dalej „Umowa”), otrzymałem Kartę Podarunkową Saturn / Media Markt1, o wartości określonej w Regulaminie oferty promocyjnej

Przyjmuję do wiadomości, że wydanie Karty Podarunkowej następuje z zastrzeżeniem zwrotu na wypadek nie dojścia Umowy do skutku. Zobowiązuję się do 
zwrotu Karty Podarunkowej o wskazanej wyżej wartości lub zwrotu jej równowartości w terminie 30 dni od otrzymania przeze mnie informacji o zaistnieniu 
podstawy zwrotu. Przez niedojście umowy do skutku należy rozumieć również nieprzyjęcie Umowy do realizacji przez właściwego operatora systemu 
dystrybucyjnego z przyczyn, za które ponoszę odpowiedzialność.

Informacja dla Klienta:

Zwrot Karty Podarunkowej jest możliwy:

1) w salonie Media Markt lub Saturn, w którym Klient podpisał wniosek o zawarcie umowy kompleksowej lub odpowiednio umowę kompleksową..

Zwrot równowartości Karty Podarunkowej jest możliwy:

2) w salonie Media Markt lub Saturn, w którym Klient podpisał wniosek o zawarcie umowy kompleksowej lub odpowiednio umowę kompleksową.

3) na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej.

Przypis 1. Niewłaściwe skreślić

data 
wniosku

data zawarcia 
umowy

numer 
umowy

nazwa oferty 
promocyjnej + pakiet

numer 
umowy

miejscowość: 

data:

         podpis

imię i nazwisko

PESEL






