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1. Organizatorem promocji jest Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. 

Jerozolimskich 160, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-

02-50-995, zwana dalej „Orange”. 

2. Promocja obowiązuje od 9 kwietnia 2015 r. do 26 kwietnia 2015 r.  

3. Promocja skierowana jest do abonentów korzystających z dostępu do Internetu w sieci mobilnej Orange na 

warunkach oferty Smart Plan Multi, Smart Plan Halo, Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, 

Orange Free lub Orange Free Net (z wyłączeniem oferty z neostradą), a także do abonentów ofert dla firm 

korzystających z planów taryfowych posiadających dostęp do transferu danych w technologii 4G LTE.  

4. Z zastrzeżeniem pkt 5 i 6, dla abonentów wskazanych w pkt 3, w okresie między 9 kwietnia 2015 r. a 26 kwietnia 

2015 r. prędkość transmisji danych odbywającej się w technologii 4G LTE po wyczerpaniu pakietów danych (w tym 

pakietów danych dostępnych w ramach usługi Bezpieczny Internet w Telefonie) określonych w warunkach oferty, z 

której Abonent korzysta pozostaje bez ograniczenia (Nielimitowane LTE).  

5. Warunkiem skorzystania z Nielimitowanego LTE może być konieczność rozłączenia połączenia internetowego i 

ponownego nawiązania połączenia w technologii 4G LTE. 

6. Orange może ograniczyć prędkość transmisji danych do nie mniej niż 16 kb/s w przypadku, gdy sposób 

korzystania z transmisji danych zagraża stabilności funkcjonowania i dostępności sieci dla innych użytkowników. 

7. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.orange.pl, w salonach Orange oraz w salonach 

partner Orange. 

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2015 r. 

  

Plany taryfowe i promocje w ofercie dla firm objęte niniejszą promocją: 

a) plan taryfowy Orange Biz 40-125 wraz z dowolnym MultiPakiem; 

b) plan taryfowy w ofercie Plany Korzystne dla Firm (dowolny plan taryfowy, dostępny w ramach promocji, 

umożliwiającej wybranie usługi dodatkowej Internet w telefonie – dostęp do technologii LTE będzie możliwy wyłącznie 

w przypadku aktywnej usługi dodatkowej Internet w telefonie). W przypadku zmiany usługi dodatkowej Internet w 

telefonie na inną usługę dodatkową, korzystanie z technologii LTE na danym numerze, na zasadach określonych w pkt 

4, nie będzie możliwe); 

c) promocja Firma bez Granic (dowolny Pakiet Firma bez Granic, dostępny w ramach tej promocji); 

d) promocja Firma bez Ograniczeń (wyłącznie Pakiet Firma bez Ograniczeń 70 dostępny w ofercie bez telefonu, 

Pakiet Firma bez Ograniczeń 79, Pakiet Firma bez Ograniczeń 109 lub Pakiet Firma bez Ograniczeń 139); 
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e) promocja Maksymalne Korzyści z Internetem (dowolny plan taryfowy, dostępny w ramach tej promocji); 

f) plan taryfowy FIRMA lub Meritum BIS, z zastrzeżeniem jednoczesnego posiadania na tym planie taryfowym usługi 

Nowy Business Everywhere w telefonie, Business Everywhere w Orange dla Firm, BlackBerry 10 Enterprise lub 

Standard, bądź Bezpieczny Internet dla Firm; 

g) dowolny plan taryfowy z aktywną usługą Nowy Business Everywhere w telefonie lub Business Everywhere w 

Orange dla Firm. W przypadku, gdy Abonent wyłączy jedną z tych usług i jednocześnie nie będzie posiadał ww planu 

taryfowego/promocji, korzystanie z technologii LTE na danym numerze nie będzie możliwe; 

h) plan taryfowy Business Everywhere w ramach promocji Business Everywhere w Pakiecie, Business Everywhere w 

Pakiecie na raty, Business Everywhere w Pakiecie ze wsparciem na raty oraz Nowa Oferta Business Everywhere. 


