
    

 Regulamin 
promocji Super Pakiet Neostrady i Telewizji   

 

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 Super Pakiet Neostrady i Telewizji (zwana dalej Promocją), której jesteśmy organizatorem jest dostępna od 22-02-
2016 do odwołania. Ten regulamin określa szczegółowe jej warunki. Promocja dotyczy Pakietu usług Neostrada+Usługa TV 
(zwanego dalej Usługą).  

2. Mogą Państwo skorzystać z Promocji, jeśli w okresie jej obowiązywania złożą Państwo zamówienie na Usługę w Promocji oraz 
spełnią Państwo pozostałe warunki opisane w tym regulaminie.    

3. Jeżeli korzystają już Państwo z Usługi, usługi Neostrada, usługi TV, pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową 
albo pakietu usług dostęp do Internetu i Neofon, mogą Państwo skorzystać z Promocji tylko, jeśli w momencie składania 
zamówienia na Usługę do daty zakończenia umowy zawartej na czas określony zostało 90 lub mniej dni albo jest to umowa 
zawarta na czas nieokreślony.  

4. Możliwość skorzystania z Promocji uzależniamy od tego, czy: 

1) nie zalegają Państwo z opłatami na naszą rzecz, 

2) będą Państwo korzystać z otrzymywania rachunków w postaci elektronicznej, 

3) istnieją techniczne możliwości świadczenia Usługi w wybranej przez Państwa Opcji, na Łączu we wskazanym Lokalu oraz 

4) nie wykluczają tego warunki promocji, z której aktualnie Państwo korzystają. 
5. W ramach Promocji obniżamy opłatę aktywacyjną oraz opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi do wysokości określonej 

w Cenniku Promocji. Obniżka opłaty aktywacyjnej i udzielenie związanej z tym ulgi nie dotyczy tych z Państwa, którzy 
korzystają już z jednej z naszych usług wskazanych powyżej (ponieważ wtedy opłata aktywacyjna nie jest naliczana).  

6. Ponadto, jeśli usługę telewizyjną będziemy Państwu świadczyć w technologii kablowej, w ramach Promocji zapewnimy dostęp 
do dodatkowych kanałów tv, których listę możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej.  

7. W Promocji przyznajemy następujące ulgi: 

Ulgi dotyczące opłaty aktywacyjnej i opłat abonamentowych dla Usługi w Promocji (stawki z uwzględnieniem VAT) 

Opcja Usługi Wariant Umowy 
Ulga dotycząca opłaty 

aktywacyjnej 

Ulga dotycząca 

opłaty abonamentowej, za 

pierwsze 12 lub 24 

miesiące 

Ulga dotycząca opłaty 

abonamentowej, za okres po 

przedłużeniu Umowy na 6 

miesięcy 

do 10Mb 

24 miesiące  

50,00 2 402,40 600,60 

do 20Mb 50,00 3 122,40 780,60 

do 80Mb 50,00 3 602,40 900,60 

do 10Mb 

12 miesięcy 

40,00 1 081,20 540,60 

do 20Mb 40,00 1 441,20 720,60 

do 80Mb 40,00 1 681,20 840,60 
 

8. Rachunki będziemy wysyłać na podany przez Państwa adres e-mail. Jeżeli nie podacie nam Państwo adresu e-mail rachunki 
będziemy udostępniać na Państwa indywidualnym koncie na naszej stronie internetowej.  

9. Akceptację otrzymywania rachunków w postaci elektronicznej mogą Państwo cofnąć w dowolnym czasie.  
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. Odszkodowanie naliczymy tylko w 
przypadku rozwiązania Umowy w okresie pierwszych 12 albo 24 miesięcy jej obowiązywania (w zależności od tego, na jaki 
czas zawarliśmy Umowę). 

11. Ponadto, jeśli rozwiążemy Umowę z Państwa winy lub jeśli Państwo ją rozwiążą przed upływem okresu, na jaki zawarliśmy 
Umowę lub przed upływem czasu określonego, na jaki Umowa została przedłużona, obciążymy Państwa odszkodowaniem 
związanym z przyznaną ulgą w zakresie opłaty abonamentowej. 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 dnia zawarcia 
umowy lub aneksu do umowy do dnia jej rozwiązania. 

12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi Usługi, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 
13. Do świadczenia Usługi na warunkach Umowy zawartej w ramach Promocji stosujemy też Regulamin i Cennik Usługi.  
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 Cennik 

promocji Super Pakiet Neostrady i Telewizji   
 

1. W tym cenniku określamy ceny i warunki korzystania z Pakietu usług Neostrada + Usługa TV na warunkach Promocji. 

2. W tabeli poniżej określamy promocyjną opłatę abonamentową 

 

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

Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy Usługę  świadczymy na Łączu, na którym my albo podmiot, któremu świadczymy usługę 

hurtowego dostępu do naszej  sieci telekomunikacyjnej świadczy usługę telefoniczną w oparciu o dostęp analogowy.  

4. W tabeli poniżej określamy promocyjną opłatę aktywacyjną. 

 

 

Miesięczne opłaty abonamentowe, opcje oraz warianty Umów dla Usługi w Promocji 

Opcja Usługi Wariant Umowy 

Miesięczne opłaty abonamentowe 

z rabatem za e-fakturę  

(zł z VAT) 

do 10Mb 

24 miesięcy 

59,90 

Neostrada- 46,00 

Usługa TV w technologii satelitarnej- 13,90 

do 20Mb 

69,90  

Neostrada- 46,00 

Usługa TV w technologii kablowej- 23,90 

do 80Mb 

69,90 

Neostrada- 46,00 

Usługa TV w technologii kablowej – 23,90 

do 10Mb 

12 miesiące 

69,90 

Neostrada- 56,00 

Usługa TV w technologii satelitarnej – 13,90 

do 20Mb 

79,90 

Neostrada- 56,00 

Usługa TV w technologii kablowej – 23,90 

do 80Mb 

79,90 

Neostrada- 56,00 

Usługa TV w technologii kablowej – 23,90 

jednorazowa opłata aktywacyjna dla Usługi w Promocji 

grupa Klientów 
opłata (zł z VAT) 

umowa na 24 miesiące umowa na 12 miesięcy 

- Klienci, którzy nie posiadają żadnej z naszych usług 

wymienionych w pkt 3. regulaminu Promocji 
49,00 59,00 

- Klienci, którzy posiadają usługi, wymienione w pkt 3 

regulaminu Promocji 
brak opłaty 


