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${E:Regulamin}
${E:promocji Światłowód 1/18}
1. Promocja Światłowód 1/18 (zwana dalej Promocją), której jesteśmy organizatorem, jest dostępna od 19 marca 2019 do 17 czerwca 2019. Ten
regulamin określa jej szczegółowe warunki. Promocja dotyczy usługi Neostrada, zwanej dalej „Usługą”. Do 23 kwietnia 2019 Opcja 1 Gb/s jest
dostępna na wybranym obszarze 76 gmin. Lista gmin dostępna jest na stronie www orange.pl oraz w salonach Orange.
2. Mogą Państwo skorzystać z Promocji, jeśli w okresie jej obowiązywania złożą Państwo zamówienie na stronie www.orange.pl na Usługę
w Promocji, a następnie zawrą Państwo umowę albo aneks do umowy o świadczenie Usługi na czas nieokreślony oraz spełnią pozostałe warunki
opisane w tym regulaminie.
3. Jeżeli korzystają Państwo z Usługi w opcjach 100 Mb i wyższych, mogą Państwo skorzystać z Promocji, jeśli w momencie składania zamówienia na
Usługę do daty zakończenia umowy zawartej na czas określony zostało nie więcej niż 90 dni lub jest to umowa zawarta na czas nieokreślony. Jeżeli
zaś korzystają już Państwo z Usługi w opcjach niższych od 100 Mb, mogą Państwo skorzystać z Promocji w dowolnym momencie trwania umowy.
Wyjątek stanowią promocje, których elementem była możliwość dokonania zakupu rzeczy po promocyjnej cenie. W tym przypadku mogą Państwo
skorzystać z Promocji tylko, jeśli w momencie składania zamówienia na Usługę do daty zakończenia umowy zawartej na czas określony zostało nie
więcej niż 30 dni.
4. Możliwość skorzystania z Promocji uzależniamy od tego, czy:
1) nie zalegają Państwo z opłatami na naszą rzecz,
2) nie wykluczają tego warunki promocji, z której aktualnie Państwo korzystają.
5. W ramach Promocji otrzymują Państwo:
1) brak opłaty aktywacyjnej,
2) rabat w wysokości 5,01 zł miesięcznie za zgodę na korzystanie z e-faktury,
3) rabat w wysokości 5,01 zł miesięcznie za zgodę na telefoniczny kontakt marketingowy,
4) obniżoną opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi do wysokości, którą określamy w poniższej tabeli:
Miesięczne opłaty abonamentowe w Promocji
Miesięczna opłata abonamentowa
(zł z VAT)
Opcja usługi

Opłata
aktywacyjna

do 100 Mb/s
do 300 Mb/s
do 1 Gb/s

0,00

Bez rabatów za
zgody

z rabatem za zgodę na korzystanie
z e-faktury albo za zgodę na telefoniczny
kontakt marketingowy

z rabatem za zgodę na korzystanie
z e-faktury oraz na telefoniczny kontakt
marketingowy

70,01

65,00

59,99

80,01

75,00

69,99

100,01

95,00

89,99

6. Za internet w budynku o typie zabudowy jednorodzinnej naliczamy także miesięczną opłatę w wysokości 14,99 zł. Opłata dotyczy klientów, którzy
zawarli umowę na Usługę po 27 lipca 2018 r
7. Jeśli zdecydują się Państwo na korzystanie z e-faktury 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.
8. Wycofanie zgody na korzystanie z e-faktury oznacza utratę rabatu. Wycofanie zgody na telefoniczny kontakt marketingowy nie łączy się z utratą
rabatu. Mogą Państwo wycofać obie zgody lub tylko jedną z nich.
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.

