
 

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych, NIP 526-02-50-995 

1. Spełniając poniższe warunki i korzystając z usług jako Konsumenci mogą Państwo otrzymać rabat Orange Open II (zwany dalej Rabatem Open) na 

opłaty abonamentowe za usługi, które świadczymy w naszej sieci mobilnej.  

2. Rabatu Open udzielimy tym z Państwa, którzy: 

1) mają minimum dwie nasze usługi i przynajmniej jedna z nich jest świadczona w naszej sieci mobilnej,  

2) są zobowiązani do uiszczania opłat abonamentowych za usługi świadczone w naszej sieci mobilnej w wysokości co najmniej 29 zł, a w 

przypadku Nowej Orange Strefy co najmniej 44 zł,  

3) nie korzystają z ofert wykluczających możliwość naliczenia Rabatu Open, 

4) nie zalegają z opłatami na naszą rzecz. Informujemy, że w przypadku braku terminowej płatności, możecie Państwo utracić Rabat Open w 

kolejnym Okresie rozliczeniowym. Zostanie on przyznany ponownie, jeśli kolejna płatność zostanie uiszczona w terminie. 

3. Wysokość Rabatu Open zależy od liczby i rodzaju usług, z których Państwo korzystają. Jeśli mamy zawartą umowę na świadczenie pakietu usług, 

każdą z usług wchodzącą w skład pakietu traktujemy jako pojedynczą usługę do obliczenia wysokości Rabatu Open. 

4. Przy obliczaniu wysokości Rabatu Open poniższe usługi, świadczone w naszej sieci mobilnej, traktujemy tak samo, jak usługi świadczone w naszej 

sieci stacjonarnej: 

1) usługę dostępu do internetu, w ramach której możecie Państwo wyznaczyć specjalną strefę (na dzień wprowadzenia niniejszych zasad jest to 

usługa o nazwie Internet LTE dla domu) oraz 

2) usługę telefoniczną z numerem stacjonarnym (na dzień wprowadzenia  niniejszych zasad jest to usługa o nazwie Nowa Orange Strefa) z opłatą 

abonamentową co najmniej 44 zł.  

5. Do obliczenia Rabatu Open nie bierzemy pod uwagę: 

1) ofert: Zetafon, pre-paid, nju mobile, Orange Freedom, Orange Strefa, Orange Stacjonarny i Nowy Orange Stacjonarny,  

2) usług, których świadczenie zawiesiliśmy lub ograniczyliśmy,  

3) usług przeznaczonych dla klientów biznesowych.  

6. Wysokość Rabatu Open prezentujemy w tabelach poniżej: 

1) Rabat Open za usługi w sieci mobilnej i stacjonarnej:  

Liczba usług stacjonarnych Liczba usług mobilnych Kwota Rabatu Open, zł 

1 

1 10,00 

2 20,00 

3 i więcej 30,00 

 

2 i więcej 

 

1 20,00 

2 30,00 

3 i więcej 40,00 

Rabatu Open za usługi w sieci mobilnej i stacjonarnej udzielamy tylko na jednym Koncie abonenckim. 

 

2) Rabat Open za usługi w sieci mobilnej: 

Liczba usług mobilnych Kwota Rabatu Open, zł 

2 10,00 

3 20,00 

4 30,00 

5 i więcej 40,00 

Rabatu Open za usługi w sieci mobilnej udzielamy na każdym Koncie abonenckim, w ramach którego rozliczane są minimum dwie takie usługi. 

7. Jeżeli korzystają Państwo z Promocji Orange Open, Orange Combo, Orange Open Combo, Orange Open Family, Zasad przyznawania rabatu 

Orange Open (dotychczasowe rabaty Orange Open), do wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych poniżej będziemy Państwu naliczali rabaty na 

dotychczasowych zasadach. 

8. Niniejsze Zasady zaczniemy stosować, gdy: 

1) nastąpi zmiana jakiejkolwiek umowy, którą Państwo z nami podpisali, jeśli uprawnia ona do Rabatu Open, 

2) zostanie podpisana kolejna umowa (w tym w wyniku cesji) o świadczenie usług w naszej sieci mobilnej lub stacjonarnej i rozpocznie się 

świadczenie usług na nowych warunkach, 

3) zakończy się dokonane na Państwa życzenie zawieszenia świadczenia usług. 

9. Rabat Open będziemy naliczać najpóźniej od drugiego rachunku po spełnieniu warunków uprawniających do jego udzielenia.  

10. Rozpoczynając naliczanie Rabatu Open za usługi w sieci mobilnej i stacjonarnej zmienimy cykl bilingowy dla usług mobilnych na cykl właściwy dla 

usług stacjonarnych. Jeżeli otrzymują Państwo rachunki w formie papierowej, wyślemy je w jednej kopercie, na adres właściwy dla usług 

stacjonarnych, natomiast rachunki w wersji elektronicznej dostarczymy na zasadach określonych w umowie lub regulaminie usługi, której dotyczą.  

11. Mogą Państwo zrezygnować z Rabatu Open wysyłając SMS o treści STOP OPEN pod numer 230 (opłata zgodna z obowiązującym Cennikiem).  

12. Zastrzegamy sobie prawo, by zmienić zasady udzielania Rabatu Open lub zakończyć jego udzielanie. Poinformujemy o tym przynajmniej 30 dni 

wcześniej. W takiej sytuacji będą Państwo zobowiązani do ponoszenia opłat odpowiednio w wysokości standardowej lub z uwzględnieniem nowych 

zasad przyznawania rabatów. Zastrzegamy sobie też prawo, by w regulaminie dotyczącym danej usługi zmodyfikować warunki niezbędne do 

otrzymania Rabatu Open. Może to dotyczyć np. wysokości opłat, czy liczby usług. 

  Zasady przyznawania rabatu Orange Open II 
obowiązują od 21listopada  2016 r. 



 

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych, NIP 526-02-50-995 

1. Spełniając opisane niżej warunki i korzystając z naszych usług jako Konsumenci mogą Państwo otrzymać rabat Orange Open Extra (zwany dalej 

Rabatem Open Extra) na Abonament za usługi, które świadczymy w naszej sieci mobilnej. 

2. Rabatu Open Extra udzielamy tym z Państwa, którzy: 

1) będą korzystali z usług świadczonych w naszej sieci stacjonarnej i minimum jednej z opisanych w pkt 6 usług świadczonych w naszej sieci 

mobilnej na następujących warunkach:  

a. posiadając usługę mobilną z umową na Okres zastrzeżony co najmniej 24 miesiące i usługi stacjonarne dokonają jakiejkolwiek zmiany umowy 

dotyczącej usług stacjonarnych lub podpiszą aneks do umowy dotyczącej usługi mobilnej na Okres zastrzeżony co najmniej 24 miesiące; lub 

b. posiadając usługi stacjonarne podpiszą umowę na usługę mobilną na Okres zastrzeżony 24 miesiące; lub 

c. posiadając co najmniej jedną z usług mobilnych z umową na Okres zastrzeżony co najmniej 24 miesiące podpiszą umowę na usługę 

stacjonarną; jeśli korzystają Państwo z kilku usług mobilnych, otrzymają Państwo Rabat Orange Open na Abonament za usługę mobilną, za 

która miesięczny rabat będzie najwyższy; 

d. nie korzystają z ofert wykluczających możliwość naliczenia Rabatu Open Extra,  

e. nie zalegają z opłatami na naszą rzecz. Informujemy, że w przypadku braku terminowej płatności, możecie Państwo utracić Rabat Open Extra w 

kolejnym Okresie rozliczeniowym. Zostanie on przyznany ponownie, jeśli kolejna płatność zostanie uiszczona w terminie. 

3. Rabatu Open Extra udzielamy tylko w ramach jednego Konta abonenckiego.  

4. Jeżeli mają Państwo więcej niż 3 umowy dotyczące usług w naszej sieci mobilnej z taką samą Kwotą abonamentu, to z tej promocji mogą Państwo 

skorzystać tylko dla 3 z nich.  

5. Poniższe usługi, świadczone w naszej sieci mobilnej, w ramach tej promocji traktujemy tak samo, jak usługi świadczone w naszej sieci stacjonarnej: 

a. usługę dostępu do internetu, w ramach której możecie Państwo wyznaczyć specjalną strefę (na dzień wprowadzenia niniejszych zasad jest to 

usługa o nazwie Internet LTE dla domu) oraz 

b. usługę telefoniczną z numerem stacjonarnym (na dzień wprowadzenia  niniejszych zasad jest to usługa o nazwie Nowa Orange Strefa) z opłatą 

abonamentową co najmniej 44 zł.  

6. W tabeli poniżej prezentujemy wysokość Rabatu Open Extra dla poszczególnych ofert mobilnych oraz okresy, na jakie jest on udzielany: 

Oferta mobilna 
Kwota Rabatu 

Open Extra, zł  

Okres, na jaki udzielany jest  

Rabat Open Extra, zł 

Smart Plan LTE 65,98 na raty 34,99 

12 miesięcy 

Smart Plan LTE tylko SIM 75,98 39,99 

Smart Plan 49,90 49,90 

Smart Plan Multi II 54,99 z terminalem lub Smart Plan Mix II 54,99 49,98 

Smart Plan LTE 65,98 z terminalem 49,99 

Smart Plan na Rozmowy 59,90 lub Smart Plan Mix 59,90 59,90 

Smart Plan Halo II  64,99 59,98 

Smart Plan LTE 85,98 na raty 27,50 

na czas odpowiadający długości 

Okresu zastrzeżonego, na który 

macie Państwo zawartą umowę, tj. 

odpowiednio 24, 25, 30 albo 36 

miesięcy 

Smart Plan LTE tylko SIM 105,98 lub Super Smart Plan tylko SIM 80,99 30,00 

Smart Plan 69,90 lub Smart Plan Halo II 74,99 lub Smart Plan LTE 85,98 z terminalem 35,00 

Smart Plan LTE 105,98 na raty 37,50 

Smart Plan LTE Główny tylko SIM 115,98 40,00 

Smart Plan LTE Główny 115,98 na raty 42,50 

Smart Plan LTE Główny 115,98 z terminalem 50,00 

Smart Plan LTE Główny tylko SIM 165,98 65,00 

Smart Plan LTE Główny 165,98 na raty 67,50 

Smart Plan LTE Główny 165,98 75,00 

Smart Plan LTE 105,98 z terminalem 45,00 

Dowolny inny plan taryfowy z Kwotą abonamentu powyżej 89 zł  

w ofercie, która nie jest już sprzedawana 
45,00 

7. Rabat Open Extra zaczniemy naliczać najpóźniej od drugiego cyklu rozliczeniowego, następującego po spełnieniu warunków uprawniających do 

jego udzielenia.  

8. Rozpoczynając naliczanie Rabatu Open Extra zmienimy cykl bilingowy dla usług mobilnych na cykl właściwy dla usług stacjonarnych. Jeżeli 

otrzymują Państwo rachunki w formie papierowej, wyślemy je w jednej kopercie, na adres właściwy dla usług stacjonarnych, natomiast rachunki w 

wersji elektronicznej dostarczymy na zasadach określonych w umowie lub regulaminie usługi, której dotyczą.  

9. Jeżeli przestaną Państwo spełniać warunki opisane w tym dokumencie lub dokonają Państwo zmiany planu taryfowego lub Kwoty abonamentu w 

ramach usługi świadczonej w naszej sieci mobilnej przestaniemy udzielać Rabatu Open Extra. Wówczas będą Państwo zobowiązani do ponoszenia 

opłat zgodnie z warunkami wybranej oferty.  

10. Jeżeli w ramach danej usługi wyrazili Państwo chęć korzystania z Rabatu Open Extra, to takiej usługi do końca bieżącego Okresu zastrzeżonego nie 

bierzemy już pod uwagę do obliczenia rabatu Orange Open II. Oznacza to, że do obliczenia rabatu Orange Open II taka usługa może być wzięta pod 

uwagę dopiero po upływie tego Okresu zastrzeżonego.  

11. Promocja nie łączy się z promocjami danej oferty opartymi o funkcjonalność kodów zniżkowych, organizowanymi przez Orange. 

12. Mogą Państwo w każdym czasie zrezygnować z Rabatu Open Extra. W tym celu należy wysłać SMS o treści STOP OPEN pod numer 230 (opłata 

zgodna z obowiązującym Cennikiem). Rabat Open Extra przestaniemy naliczać od pierwszego okresu rozliczeniowego następującego po 

poinformowaniu nas o rezygnacji. 

 

 Promocja Orange Open Extra 
obowiązuje od 21listopada 2016 r. do odwołania 


