
 

Regulamin  

 

promocji „Przyłączenie w dobrej cenie” 

 
 
 
  

 

§ 1 

Organizatorem Promocji „Przyłączenie w dobrej cenie”, zwanej dalej „Promocją”, jest Orange Polska 
S.A., zwana dalej „Orange”. 

§ 2 

1. Celem promocji jest zaoferowanie klientom przyłączenia do stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej 
Orange pierwszego pojedynczego zakończenia we wskazanym przez klienta lokalu, w ramach 
posiadanych przez Orange rezerw w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej.  

2. Promocją objęte są przyłączenia urządzeń końcowych przy pomocy łączy analogowych do 
stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej Orange. 

§ 3 

Promocja obowiązuje na terenie całej Polski, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 
2016 r. 

§ 4 

Promocyjne warunki przyłączenia do stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej Orange pierwszego 
urządzenia końcowego we wskazanym przez klienta lokalu polegają na wniesieniu jednorazowej 
opłaty za przyłączenie do stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej Orange urządzenia końcowego w 
wysokości 19,99 zł brutto (16,25 zł netto) w przypadku przyłączenia do stacjonarnej sieci pierwszego 
urządzenia końcowego we wskazanym przez klienta lokalu na 12 miesięcy rozliczeniowych albo 9,99 
zł brutto (8,12 zł netto) w przypadku przyłączenia do stacjonarnej sieci pierwszego urządzenia 
końcowego na 24 miesiące rozliczeniowe. 

§ 5 

1. Zgodnie z Cennikami Orange cena przyłączenia do stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej Orange 
pierwszego urządzenia końcowego we wskazanym przez klienta lokalu na 12 okresów rozliczeniowych 
wynosi 191,88 zł brutto (156,00 zł netto). Cena przyłączenia do stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej 
Orange pierwszego urządzenia końcowego we wskazanym przez klienta lokalu na 12 okresów 
rozliczeniowych w Promocji wynosi 19,99 zł brutto (16,25 zł netto). Ulga z tytułu skorzystania z Promocji 
wynosi 171,89 zł brutto (139,75 zł netto). 

2. Zgodnie z Cennikami Orange cena przyłączenia do stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej Orange 
pierwszego urządzenia końcowego w głównej lokalizacji na 24 okresy rozliczeniowe wynosi 369,00 zł 
brutto (300 zł netto). Cena przyłączenia do stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej Orange pierwszego 
urządzenia końcowego w głównej lokalizacji na 24 okresy rozliczeniowe w Promocji wynosi 9,99 zł 
brutto (8,12 zł netto). Ulga z tytułu skorzystania z Promocji wynosi 359,01 zł brutto (291,88 zł netto). 

§ 6 

1. Zainteresowany klient może skorzystać z oferty, w ramach promocji, jeżeli: 
1) złoży zamówienie na przyłączenie pierwszego urządzenia końcowego w głównej lokalizacji w 

okresie trwania Promocji, 
2) nie zalega z opłatami na rzecz Orange, 



3) w lokalu, którego dotyczy przyłączenie, istnieją możliwości techniczne zrealizowania przez 
Orange złożonego zamówienia. 

 
2. Z klientem zawierana jest umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony 12 

miesięcy w przypadku przyłączenia do stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej Orange pierwszego 
urządzenia końcowego w głównej lokalizacji w promocyjnej cenie 19,99 zł brutto (16,25 zł netto) 
lub na czas określony 24 miesięcy w przypadku przyłączenia do stacjonarnej sieci 
telekomunikacyjnej Orange pierwszego urządzenia końcowego w głównej lokalizacji w 
promocyjnej cenie 9,99 zł brutto (8,12 zł netto). 

3. Promocja przyłączeniowa może być połączona z ofertą planów taryfowych na czas określony 
tylko w przypadku, gdy w momencie zawarcia umowy obowiązujące ich okresy lojalnościowe 
będą zgodne. 

4. W przypadku umowy zawartej na czas określony na 12 miesięcy, po upływie tego okresu Orange 
nie pobiera opłat wynikających ze zmiany łącza okresowego na łącze stałe. 

§ 7 

1. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Abonenta lub 
przez Orange z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed upływem odpowiednio 12 miesięcy 
albo 24 miesięcy, Abonent zostanie obciążony karą umowną wynikającą z przyznanej w ramach 
promocji ulgi.  

2. Wysokość kary umownej (w zł) przedstawia poniższa tabela 
 

Miesiąc, w którym Abonent 
rozwiązuje Umowę/ miesiąc w 
którym Orange rozwiązuje 
Umowę z przyczyn leżących po 
stronie Abonenta 

Umowa na 12 miesięcy  Umowa na 24 miesiące  

1 171,89 359,01 

2 157,57 344,05 

3 143,24 329,09 

4 128,92 314,13 

5 114,59 299,18 

6 100,27 284,22 

7 85,95 269,26 

8 71,62 254,30 

9 57,30 239,34 

10 42,97 224,38 

11 28,65 209,42 

12 14,32 194,46 

13   179,51 

14   164,55 

15   149,59 

16   134,63 

17   119,67 

18   104,71 

19   89,75 

20   74,79 

21   59,83 

22   44,88 

23   29,92 

24   14,96 

 

§ 8 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do usługi „Zmiana 
abonenta w związku z wygaśnięciem umowy lub jej rozwiązaniem”, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 2 i 3. Opłata za usługę Zmiana abonenta wynosi 10,09 zł brutto (8,20 zł netto). 



2. W przypadku „Zmiany abonenta w związku z wygaśnięciem umowy lub jej rozwiązaniem”, w trakcie 
trwania promocji, z klientem zawierana jest umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, nie mają zastosowania postanowienia § 7. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
obowiązującego Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej.  


