
Informacja o zmianach w cennikach usług roamingowych dla Firm od 1 stycznia 

2021 
 

 

W związku z Rozporządzeniem Wykonawczym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegną Cenniki usług w 

roaming dla Firm. Zmiana polega na: 

1. podwyższeniu Limitu GB w roamingu w Strefie 1 wynikających z Polityki Uczciwego 

Korzystania w poszczególnych planach taryfowych, 

2. obniżeniu do 0,0136 zł netto opłaty za każdy MB transmisji danych w Strefie 1 po 

wykorzystaniu na danym numerze Limitu GB w danym okresie rozliczeniowym. Dzięki temu 

cena 1 GB (1024 MB) od Nowego Roku wyniesie tylko 13,92 zł netto. 

3. obniżeniu  do 0,0136  zł netto opłat dodatkowych za każdy MB transmisji danych w 

Strefie 1 oraz za każdą wysłaną wiadomość MMS ze Strefy 1, które mogą zostać doliczone 

w przypadku ich wykorzystywania niezgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania z roamingu 

w Strefie 1. 

Powyższe zmiany wynikają z przepisów prawa, nie stanowią podwyżki cen i zostaną 

dokonane automatycznie w dniu 1 stycznia 2021 r. 

Ponadto, w wyniku zmiany przepisów prawa wynikających z Umowy o wystąpieniu 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (tzw. 

Brexit), która weszła w życie w dniu 1 lutego 2020 r.  od 1 stycznia 2021r. Wielka Brytania 

oraz Gibraltar będą przeniesione ze Strefy 1  (UE) do Strefy 2 – Więcej Europy.   

W przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku, przysługuje Państwu prawo do 

rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

Wypowiedzenia umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 1 

stycznia 2021 r. 

W przypadku wypowiedzenia przez Państwa umowy zawartej na czas oznaczony, z powodu 

braku akceptacji zmian w Cenniku Orange przysługuje roszczenie o zapłatę ulgi, przyznanej 

w związku z zawarciem umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od 

dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania (tekst tylko dla Postpaid). 


