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Zasady przyznawania Rabatu  Orange Open II 

 

 

 

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 Konsument mogą Państwo otrzymać rabat Orange Open II w 

opłatach abonamentowych za usługi, które świadczymy w naszej sieci mobilnej.  

2. Rabatu Orange Open II udzielimy tym z Państwa, którzy: 

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

b) 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, 

c) nie zalegają z opłatami na naszą rzecz. Informujemy, że w przypadku braku terminowej płatności, możecie Państwo 

utracić rabat również w kolejnym Okresie rozliczeniowym. Rabat zostanie przyznany ponownie, jeśli kolejna płatność 

zostanie uiszczona w terminie. 

3. Wysokość rabatu Orange Open II zależy od ilości i rodzaju usług, z których Państwo korzystają. Jeśli mamy zawartą 

umowę na świadczenie pakietu usług, każdą z usług wchodzącą w skład pakietu traktujemy jako usługę pojedynczą z 

punktu obliczenia wysokości rabatu Orange Open II. 

4. Rabatu Orange Open II udzielamy na każdym Koncie abonenckim, w ramach którego rozliczane są minimum dwie usługi. 

5. Jeśli korzystają Państwo z usług świadczonych w naszej sieci stacjonarnej i usług świadczonych w naszej sieci mobilnej 

rozliczanych na kilku Kontach abonenckich, rabatu Orange Open II udzielamy tylko na jednym Koncie abonenckim. 

6. 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 usługę telefoniczną z numerem stacjonarnym (na 

dzień wprowadzenia  niniejszych zasad jest to usługa o nazwie Nowa Orange Strefa), które to usługi są świadczone w 

naszej sieci mobilnej z punktu niniejszych zasad traktujemy tak samo, jak usługi świadczone w naszej sieci stacjonarnej. 

7. Do  obliczenia rabatu Orange Open II nie bierzemy pod uwagę: 

a) ofert: Zetafon, pre-paid, nju mobile, Orange Freedom, Orange strefa, Orange stacjonarny i Nowy Orange 

stacjonarny,  

b) usług, których świadczenie zawiesiliśmy lub ograniczyliśmy,  

c) usług przeznaczonych dla klientów biznesowych.  

8. Rabatu Orange Open II nie będziemy naliczać w następujących przypadkach: 

a) jeśli suma Państwa opłat abonamentowych (po uwzględnieniu innych zniżek) z tytułu usług świadczonych w 

naszej sieci mobilnej, w związku z którymi rabat Orange Open II miałby być udzielony jest równa albo mniejsza 

od wysokości rabatu Orange Open II, 

b) korzystania z oferty, która wyklucza możliwość uzyskania rabatu Orange Open II.   

9. Wysokość rabatu Orange Open II prezentujemy w tabelach poniższej: 

  
Zasady przyznawania rabatu 

Orange Open II 
obowiązują od dnia  2 sierpnia 2016 r. 
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Zasady przyznawania rabatu Orange Open II 

a) Rabat za usługi w sieci mobilnej i stacjonarnej 

Liczba usług stacjonarnych Liczba usług mobilnych 
Kwota rabatu w zł 

(brutto) 

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 

 

b) Rabat za usługi w sieci  mobilnej 

Liczba usług mobilnych Kwota rabatu w zł (brutto) 

2 10,00  

3 20,00  

4 30,00  

5 i więcej 40,00  

 

10. Jeżeli korzystają Państwo z Promocji Orange Open, Orange Combo, Orange Open Combo, Orange Open Family, Zasad 

przyznawania rabatu Orange Open (dotychczasowe rabaty Orange Open), aż do wystąpienia jednego ze zdarzeń 

opisanych poniżej, naliczymy Państwu rabat na dotychczasowych zasadach.   

11. Niniejsze Zasady zaczniemy stosować, gdy: 

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

b) 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, 

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

12. Rabat Orange Open II będziemy naliczać najpóźniej od drugiego rachunku po spełnieniu warunków.  

13. Zastrzegamy sobie prawo, by zmienić zasady udzielania rabatu Orange Open II 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 rabatu. Zastrzegamy sobie też 

prawo, by w regulaminie dotyczącym danej usługi zmodyfikować warunki niezbędne do otrzymania rabatu Orange Open II. 

Może to dotyczyć np. wysokości opłat, ilości usług. 

14. Mogą Państwo zrezygnować z rabatu Orange Open II wysyłając SMS o treści STOP OPEN pod numer 230.  

15. Rachunki wyślemy do Państwa w jednej kopercie. Jeśli korzystają Państwo z usług świadczonych w naszej sieci 

stacjonarnej, wyślemy je na adres wskazany przez Państwa, w związku z umową dotyczącą usług świadczonych w naszej 

sieci stacjonarnej i z zastosowaniem cyklu rozliczeniowego właściwego dla tych usług. Jeżeli korzystają Państwo z 

rachunków w wersji elektronicznej, dostarczymy je na zasadach określonych w umowie lub regulaminie usługi, której 

dotyczą. 
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