
Dla pracowników Waszej firmy specjalny rabat w wysokości 10 zł miesięcznie  
do wykorzystania na obniżenie raty za urządzenie (smartfon, tablet, laptop, router) 
 
Rabaty nie sumują się. 
 
Oferta dostępna przy przedłużeniu i zawieraniu nowej umowy na 24 miesiące. 

240 zł rabatu na urządzenie 

Ceny z rabatami za e-fakturę (5 zł) i zgodę marketingową (5 zł), zawierają opłatę za utrzymanie łącza 10 zł (dotyczy tylko internetu domowego w opcjach do 80 Mb/s, nie dotyczy Światłowodu), 

nie zawierają opłaty aktywacyjnej 49,99 zł. Liczba kanałów TV,  modem i dekoder są różne dla pakietów z internetem w technologiach innych, niż Światłowód. Orange Światłowód dostępny w 

wybranych lokalizacjach, sprawdzenie zasięgu na orange.pl. W budynkach o typie zabudowy jednorodzinnej do Światłowodu obowiązuje dopłata 14,99 zł/mies. 

Internet domowy Abonament komórkowy 

 7 GB internetu, w tym 5,83 GB w UE 

 rozmowy, SMS-y i MMS-y: bez limitu 

 Orange Światłowód do 300 Mb/s  

 modem FunBox 3.0 z ultraszybkim Wi-Fi 

 darmowa aplikacja         Mój FunBox do 

zarządzania domowym Wi-Fi 

Abonament domowy Telewizja 

 nielimitowane połączenia z nr stacjonarnymi w 

kraju, w UE, USA i Kanadzie 

 nielimitowane połączenia z nr komórkowymi w 

USA i Kanadzie   

 pakiet Optymalny: 109 kanałów /63 HD – 

największe hity, sport, rozrywka, lifestyle i 

programy dla dzieci 

 Dekoder Samsung 4K UHD 

Wszystko czego potrzebujesz , w atrakcyjnym pakiecie i korzystnej cenie 

Orange Love 

Orange Love Standard 

Jedna umowa 

jeden podpis i masz 

wszystkie usługi 

Jeden punkt kontaktu  

odpowiemy na wszystkie 

Twoje pytania i potrzeby 

podczas jednej rozmowy 

Jedna płatność 

jeden przelew na wspólny 

rachunek za cały pakiet 



Podstawowe usługi domowe i mobilne w jednym pakiecie, w korzystnej cenie  

Dla pracowników Waszej firmy specjalny rabat w wysokości 10 zł miesięcznie  
do wykorzystania na obniżenie raty za urządzenie (smartfon, tablet, laptop, router) 
 
Rabaty nie sumują się. 
 
Oferta dostępna przy przedłużeniu i zawieraniu nowej umowy na 24 miesiące. 

240 zł rabatu na urządzenie 

Orange Love 

Ceny z rabatami za e-fakturę (5 zł) i zgodę marketingową (5 zł), zawierają opłatę za utrzymanie łącza 10 zł (dotyczy tylko internetu domowego w opcjach do 80 Mb/s, nie dotyczy Światłowodu), 

nie zawierają opłaty aktywacyjnej 49,99 zł. Liczba kanałów TV,  modem i dekoder są różne dla pakietów z internetem w technologiach innych, niż Światłowód. Orange Światłowód dostępny w 

wybranych lokalizacjach, sprawdzenie zasięgu na orange.pl. W budynkach o typie zabudowy jednorodzinnej do Światłowodu obowiązuje dopłata 14,99 zł/mies. 

Internet domowy Abonament komórkowy 

 7 GB internetu, w tym 5,83 GB w UE 

 rozmowy, SMS-y i MMS-y: bez limitu 

 Orange Światłowód do 300 Mb/s  

 modem FunBox 3.0 z ultraszybkim Wi-Fi 

 darmowa aplikacja         Mój FunBox do 

zarządzania domowym Wi-Fi 

Jedna umowa 

jeden podpis i masz 

wszystkie usługi 

Jeden punkt kontaktu  

odpowiemy na wszystkie 

Twoje pytania i potrzeby 

podczas jednej rozmowy 

Jedna płatność 

jeden przelew na wspólny 

rachunek za cały pakiet 

Orange Love Mini 


