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promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, 
 Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania

regulamin

„Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II” to promocja (dalej: „Promocja”) dostępna dla:

n  abonentów zawierających umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan 
Multi II Max, Smart Plan Mix II (dalej: „Umowa”) oraz

n  abonentów zmieniających swoją dotychczasową ofertę na abonament w Mobilnej sieci Orange na ofertę Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, 
Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II (dalej „Aneks”). 

W ramach Promocji abonent, o którym mowa powyżej (dalej „Abonent”), otrzymuje możliwość skorzystania z usług promocyjnych na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”).

„Mobilna sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, 
obsługiwana przez Orange Polska Spółkę Akcyjną 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 numerem 
0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995. Orange Polska S.A. zwana jest dalej „Operatorem” lub „Orange”.

co w standardzie?

1. Dla każdego numeru abonenckiego, dla którego jest zawierana Umowa lub Aneks:

 n  można kupić jeden telefon w cenie promocyjnej przy jednoczesnym zawarciu Umowy na czas oznaczony (dalej „Okres zastrzeżony”):  
12, 20, bądź 24 miesiące w przypadku zawierania Umowy w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Mix II albo 24 miesiące 
w przypadku zawierania Umowy w ofercie Smart Plan Multi II Max; albo 12, 16, 20, 24, 30 bądź 36 miesięcy w przypadku zawierania Aneksu 
w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Mix II lub na 24 miesiące w przypadku zawierania Aneksu w ofercie Smart Plan 
Multi II Max;

 n  zrezygnować z zakupu telefonu w cenie promocyjnej i zawrzeć Umowę na czas oznaczony 12, 18, 20, bądź 24 miesiące, lub Aneks na czas 
oznaczony 12, 16, 20, 24, 30 bądź 36 miesięcy w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Mix II.

 n  zrezygnować z zakupu telefonu w cenie promocyjnej i zawrzeć Umowę na czas nieoznaczony. W takim przypadku pobierana jest opłata 
aktywacyjna w wysokości 300 zł.

 1. W ramach Promocji nie jest pobierana opłata aktywacyjna w wysokości 300 zł (nie dotyczy zawarcia umowy na czas nieoznaczony).

 2. W ramach Promocji dostępne są następujące usługi promocyjne (dalej: „Usługi”):

  n Nielimitowane Rozmowy w Sieci,

  n Nielimitowane Rozmowy, 

  n Nielimitowane SMS-y,

  n Nielimitowane MMS-y,

  n Pakiet 200 SMS-ów,

  n Pakiet TV,

  n Nawigacja Orange,

  n Dodatkowa karta SIM 1,

  n Ubezpieczenie „Nowa Ochrona Wyświetlacza”,

  n Halo Granie,

   z zastrzeżeniem, że Dodatkowa karta SIM1 jest włączana wraz z aktywacją numeru tylko w przypadku zawierania Umowy lub Aneksu  
w salonie sprzedaży Orange lub partner Orange. W przypadku złożenia zamówienia na Umowę lub Aneks w sklepie internetowym orange.
pl lub za pośrednictwem Telesprzedaży, aby skorzystać z usługi Dodatkowa karta SIM1 na zasadach Promocji, Abonent powinien udać się 
do salonu sprzedaży Orange celem bezpłatnej aktywacji Usługi. Promocja nie dotyczy pozostałych opcji Usługi (Dodatkowa karta SIM2, 
Dodatkowa karta SIM3, Dodatkowa karta SIM4), co oznacza, że jeżeli Abonent włączy pozostałe wymienione opcje, będzie ponosił za nie 
pełną opłatę, zgodną z regulaminem Usługi. 

 3.  W czasie trwania Promocji Abonent, który wybierze ofertę Smart Plan Halo II 74,99 otrzymuje możliwość wykonywania i odbierania połączeń 
głosowych w roamingu w Strefie 1 UE w ramach limitu minut w abonamencie z zastrzeżeniem, że jedna minuta wychodząca lub przychodząca 
w roamingu UE, wymienna jest na dwie minuty dostępne w ramach abonamentu. Powyższe oznacza, że maksymalna liczba minut na 
połączenia odebrane i wykonane w roamingu w Strefie 1 UE w ofercie Smart Plan Halo II 74,99 wynosi 400 minut, tym samym Abonent  
w ramach Promocji otrzymuje możliwość wykonywania połączeń w roamingu w Strefie 1 w UE po stawce niższej niż maksymalna Eurotaryfa 
dla usług głosowych.

 4.  Wymienności, o której mowa w punkcie 4 powyżej podlegają tylko minuty dostępne w ramach abonamentu, z wyłączeniem dodatkowych 
pakietów minut w ramach usług dodatkowo płatnych, dodatkowych pakietów minut otrzymanych w ramach promocji Przenieś numer do 
Orange lub dodatkowych minut w ramach usługi Pakiet Specjalny. 

 5.  W czasie trwania Promocji Abonent, który wybierze ofertę Smart Plan Multi II 94,99, Smart Plan Multi II Max 134,99 lub Smart Plan Multi II 
Max 154,99 otrzymuje możliwość wykonywania i odbierania połączeń głosowych w roamingu w Strefie 1 UE w ramach Pakietu 400 minut, 
tym samym Abonent w ramach Promocji otrzymuje możliwość wykonywania połączeń w roamingu w Strefie 1 w UE po stawce niższej niż 
maksymalna Eurotaryfa dla usług głosowych.

2.  Po wyczerpaniu odpowiednio minut z abonamentu, o których mowa w punkcie 4 lub po wyczerpaniu minut z Pakietu, o którym mowa w punkcie 
6 Abonenta obowiązuje Cennik usług w roamingu. 
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jak działają Usługi?

3.  W ramach niniejszej promocji w ofercie Smart Plan Halo II, w zależności od posiadanego przez Abonenta planu taryfowego w danym okresie 
rozliczeniowym, Abonent otrzymuje określony zestaw Usług, zgodnie z tabelą 1:

4.   Oprócz zestawu Usług, o którym mowa w punkcie 8, w momencie zawierania Umowy lub Aneksu, w ofercie Smart Plan Halo II Abonent  
ma możliwość włączenia każdej z Usług zgodnie z tabelą 2. W ramach promocji przyznawanych jest 100% rabatu na abonament za Usługi,  
na okres uzależniony od wybranego planu taryfowego, zgodnie z tabelą 2:

tabela 1 – oferta Smart Plan Halo II

Smart Plan Halo II

Kwota abonamentu z aktywną usługą e-faktura 29,98 zł 39,98 zł 59,98 zł 69,98 zł

Kwota abonamentu bez aktywnej usługi e-faktura z VAT 34,99 zł 44,99 zł 64,99 zł 74,99 zł

liczba minut na numery we wszystkich sieciach w kraju 
w ramach Kwoty abonamentu (z wyłączeniem numerów 
specjalnych i Wideo Rozmowy)

120 200 500 800

liczba SMS-ów na numery komórkowe we wszystkich 
sieciach w kraju w ramach Kwoty abonamentu 
(SMS standardowy z wyłączeniem SMS-ów 
specjalnych) – wymienność minut : SMS - 1: 1

120 200 500 800

liczba MMS-ów na numery komórkowe we wszystkich 
sieciach w kraju w ramach Kwoty abonamentu 
(MMS standardowy z wyłączeniem MMS-ów 
specjalnych) – wymienność minut: MMS – 1:1

120 200 500 800

liczba minut w ramach Kwoty abonamentu na połączenia 
wychodzące i przychodzące w roamingu w Strefie 1 
w Unii Europejskiej – wymienność minut  
z Kwoty abonamentu na minuty w roamingu UE 2:1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 400

usługa Nielimitowane Rozmowy w Sieci
opłata  

wg cennika
bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

Usługa Nielimitowane SMS-y
opłata  

wg cennika
opłata  

wg cennika
bezpłatnie bezpłatnie

pakietowe przesyłanie danych w ramach transmisji 
Bezpieczny Internet w telefonie

1.  za rozpoczętą transmisję danych w przedziale od 50kB do 100 MB 
pobierana jest dodatkowa, jednorazowa opłata 5 zł 

2.  za rozpoczętą transmisję danych w przedziale powyżej 100 MB do 500 MB 
 pobierana jest dodatkowa, jednorazowa opłata 5 zł

3.  za rozpoczętą transmisję danych w przedziale powyżej 500 MB do 1GB 
pobierana jest dodatkowa opłata 5 zł.

tabela 2

Smart Plan Halo II

Kwota abonamentu  
z aktywną usługą e-faktura

29,98 zł 39,98 zł 59,98 zł 69,98 zł

Kwota abonamentu  
bez aktywnej usługi e-faktura z VAT

34,99 zł 44,99 zł 64,99 zł 74,99 zł

usługa Nielimitowane Rozmowy 1) – –

bezpłatnie przez  
1 miesiąc,  

potem usługa płatna 
15 zł miesięcznie

bezpłatnie przez  
1 miesiąc, 

potem usługa płatna 
15 zł miesięcznie 

usługa Nielimitowane Rozmowy w Sieci

bezpłatnie przez  
1 miesiąc,  

potem usługa płatna  
10 zł miesięcznie

– – –
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cd tabela 2

Smart Plan Halo II

Usługa Nielimitowane SMS-y 

bezpłatnie przez  
1 miesiąc,  

potem usługa płatna  
10 zł miesięcznie

bezpłatnie przez  
1 miesiąc,  

potem usługa płatna  
10 zł miesięcznie

– –

Ubezpieczenie  
„Nowa Ochrona Wyświetlacza” 2)

bezpłatnie przez 
1 miesiąc,  

potem usługa płatna  
4,99 zł miesięcznie

bezpłatnie przez 
1 miesiąc,  

potem usługa płatna  
4,99 zł miesięcznie

bezpłatnie przez 
1 miesiąc,  

potem usługa płatna  
4,99 zł miesięcznie

bezpłatnie przez 
1 miesiąc,  

potem usługa płatna  
4,99 zł miesięcznie

Usługa Halo Granie

bezpłatnie przez  
1 miesiąc,  

potem usługa płatna 
2 zł miesięcznie

bezpłatnie przez  
1 miesiąc,  

potem usługa płatna 
2 zł miesięcznie

bezpłatnie przez  
1 miesiąc,  

potem usługa płatna 
2 zł miesięcznie

bezpłatnie przez  
1 miesiąc,  

potem usługa płatna 
2 zł miesięcznie

1) Po wyłączeniu przez Abonenta usługi Nielimitowane Rozmowy Abonent nie ma możliwości ponownego włączenia Usługi.

2) Po wyłączeniu przez Abonenta Ubezpieczenia „Nowa Ochrona Wyświetlacza” Abonent nie ma możliwości ponownego włączenia Ubezpieczenia.

5.  W ramach Promocji w ofercie Smart Plan Multi II w zależności od posiadanego przez Abonenta w danym okresie rozliczeniowym planu 
taryfowego, Abonent otrzymuje określony zestaw Usług, zgodnie z tabelą 3:

tabela 3 – oferta Smart Plan Multi II

Smart Plan Multi II

Kwota abonamentu z aktywną 
usługą e-faktura

49,98 zł 89,98 zł

Kwota abonamentu bez aktywnej 
usługi e-faktura z VAT

54,99 zł 94,99 zł

liczba minut na numery we wszystkich 
sieciach w kraju w ramach Kwoty 
abonamentu (z wyłączeniem numerów 
specjalnych i Wideo Rozmowy)

200 Nielimitowane Rozmowy 

liczba SMS-ów na numery komórkowe  
we wszystkich sieciach w kraju w ramach 
Kwoty abonamentu (SMS standardowy 
z wyłączeniem SMS-ów specjalnych) 
– wymienność minut : SMS – 1:1

200 Nielimitowane SMS-y 

liczba MMS-ów na numery komórkowe 
we wszystkich sieciach w kraju w ramach 
kwoty abonamentu (MMS standardowy 
z wyłączeniem SMS-ów specjalnych) 
– wymienność minut : MMS – 1: 1

200 Nielimitowane MMS-y 

pakiet minut na połączenia  
wychodzące i przychodzące w Strefie 1  
w Unii Europejskiej

nie dotyczy 400

Usługa Nielimitowane Rozmowy w Sieci bezpłatnie –

Nawigacja Orange bezpłatnie bezpłatnie

pakietowe przesyłanie danych w ramach 
transmisji Bezpieczny Internet w telefonie

1. za rozpoczętą transmisję danych w 
przedziale od 50 kB do 0,5 GB w ramach 

Promocji nie jest pobierana opłata 
2. za rozpoczętą transmisję danych w 
przedziale powyżej 0,5 GB do 2,5 GB 
pobierana jest dodatkowa opłata 10 zł. 

1. za rozpoczętą transmisję danych  
w przedziale od 50 kB do 2 GB w ramach  
Promocji nie jest pobierana opłata płata.

2. za rozpoczętą transmisję danych 
w przedziale powyżej 2 GB do 5 GB 

pobierana jest dodatkowa opłata 10 zł. 
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6.  Oprócz zestawu Usług, o którym mowa w punkcie 10 powyżej, w momencie zawierania Umowy lub Aneksu, w ofercie Smart Plan Multi II 
Abonent ma możliwość włączenia każdej z Usług zgodnie z tabelą 4. W ramach Promocji przyznawanych jest 100% rabatu na abonament  
za Usługi (dalej: „Rabat”) na okres uzależniony od wybranego planu taryfowego, zgodnie z tabelą 4:

1) Po wyłączeniu przez Abonenta Ubezpieczenia „Nowa Ochrona Wyświetlacza” Abonent nie ma możliwości ponownego włączenia Ubezpieczenia.

7.  W ramach Promocji w ofercie Smart Plan Multi II Max w zależności od posiadanego przez Abonenta w danym okresie rozliczeniowym planu 
taryfowego, Abonent otrzymuje określony zestaw Usług, zgodnie z tabelą 5:

tabela 4 – oferta Smart Plan Multi II

Smart Plan Multi II

Kwota abonamentu z aktywną 
usługą e-faktura

49,98 zł 89,98 zł

Kwota abonamentu bez aktywnej 
usługi e-faktura z VAT

54,99 zł 94,99 zł

usługa Nielimitowane SMS-y
bezpłatnie przez 1 miesiąc,  

potem usługa płatna 10 zł miesięcznie
–

Dodatkowa karta SIM 1 –
bezpłatnie przez 6 miesięcy,  

potem usługa płatna 5 zł miesięcznie

Ubezpieczenie  
„Nowa Ochrona Wyświetlacza” 1)

bezpłatnie przez 1 miesiąc,  
potem usługa płatna 4,99 zł miesięcznie

bezpłatnie przez 1 miesiąc,  
potem usługa płatna 4,99 zł miesięcznie

Usługa Halo Granie
bezpłatnie przez 1 miesiąc,  

potem usługa płatna 2 zł miesięcznie
bezpłatnie przez 1 miesiąc,  

potem usługa płatna 2 zł miesięcznie

tabela 5 – oferta Smart Plan Multi II Max

Smart Plan Multi II Max

Kwota abonamentu z aktywną 
usługą e-faktura

129,98 zł 149,98 zł

Kwota abonamentu bez aktywnej 
usługi e-faktura z VAT

134,99 zł 154,99 zł

liczba minut na numery komórkowe  
we wszystkich sieciach w kraju w ramach 
Kwoty abonamentu (z wyłączeniem 
numerów specjalnych i Wideo Rozmowy)

Nielimitowane Rozmowy Nielimitowane Rozmowy

liczba SMS-ów na numery komórkowe  
we wszystkich sieciach w kraju w ramach 
Kwoty abonamentu (SMS standardowy 
z wyłączeniem SMS-ów specjalnych) 
– wymienność minut : SMS – 1:1

Nielimitowane SMS-y Nielimitowane SMS-y

liczba MMS-ów na numery komórkowe 
we wszystkich sieciach w kraju w ramach 
kwoty abonamentu (MMS standardowy 
z wyłączeniem SMS-ów specjalnych) 
– wymienność minut: MMS – 1:1

Nielimitowane SMS-y Nielimitowane SMS-y

pakiet minut na połączenia wychodzące  
i przychodzące w Strefie 1 w Unii Europejskiej

400 400

Nawigacja Orange bezpłatnie bezpłatnie

Pakiet TV bezpłatnie bezpłatnie
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tabela 7 – oferta Smart Plan Mix II

Smart Plan Mix II

Kwota abonamentu z aktywną 
usługą e-faktura

29,98 zł 49,98 zł

Kwota abonamentu bez aktywnej 
usługi e-faktura z VAT

34,99 zł 54,99 zł

liczba minut w ramach Kwoty abonamentu 
wymiennych na wszystkie usługi 
telekomunikacyjne

80 200

Usługa umożliwiająca wysyłanie 
nielimitowanych SMS-ów na numery 
komórkowe we wszystkich sieciach w kraju

– Nielimitowane SMS-y 

Pakiet SMS na numery komórkowe 
we wszystkich sieciach w kraju

Pakiet 200 SMS-ów na numery 
komórkowe w kraju

–

pakietowe przesyłanie danych w ramach 
transmisji Bezpieczny Internet w telefonie

1.  za rozpoczętą transmisję danych w przedziale od 50kB do 100 MB pobierana jest 
dodatkowa, jednorazowa opłata 5 zł

2.  za rozpoczętą transmisję danych w przedziale powyżej 100 MB do 250 MB pobierana 
jest dodatkowa, jednorazowa opłata 5 zł

3.  za rozpoczętą transmisję danych w przedziale powyżej 250 MB do 1GB pobierana  
jest dodatkowa opłata 5 zł.

cd tabela 5 – oferta Smart Plan Multi II Max

Smart Plan Multi II Max

Dodatkowa karta SIM 1 bezpłatnie bezpłatnie

pakietowe przesyłanie danych w ramach 
transmisji Bezpieczny Internet w telefonie

1. za rozpoczętą transmisję danych  
w przedziale od 50 kB do 2 GB w ramach 

Promocji nie jest pobierana opłata
2. za rozpoczętą transmisję danych 
w przedziale powyżej 2 GB do 7 GB 

pobierana jest dodatkowa opłata 10 zł.

1. za rozpoczętą transmisję danych  
w przedziale od 50 kB do 2 GB w ramach 

Promocji nie jest pobierana opłata
2. za rozpoczętą transmisję danych  

w przedziale powyżej 2 GB do 10 GB 
pobierana jest dodatkowa opłata 10 zł.

8.  Oprócz zestawu Usług, o którym mowa w punkcie 12 w momencie zawierania Umowy lub Aneksu, w ofercie Smart Plan 

Multi II Max Abonent ma możliwość włączenia każdej z usług zgodnie z tabelą 6 poniżej. W ramach Promocji przyznawanych 

jest 100% rabatu na abonament za Usługi (dalej: „Rabat”), na okres uzależniony od wybranego planu taryfowego, zgodnie  

z tabelą 6:

1) Po wyłączeniu przez Abonenta Ubezpieczenia „Nowa Ochrona Wyświetlacza” Abonent nie ma możliwości ponownego włączenia Ubezpieczenia.

9.  W ramach Promocji w ofercie Smart Plan Mix II w zależności od posiadanego przez Abonenta w danym okresie rozliczeniowym planu  
taryfowego, Abonent otrzymuje określony zestaw Usług, zgodnie z tabelą 7:

tabela 6 – Smart Plan Multi II Max

Smart Plan Multi II Max

Kwota abonamentu z aktywną 
usługą e-faktura

129,98 zł 149,98 zł

Kwota abonamentu bez aktywnej 
usługi e-faktura z VAT

134,99 zł 154,99 zł

Ubezpieczenie  
„Nowa Ochrona Wyświetlacza” 1)

bezpłatnie przez 1 miesiąc,  
potem usługa płatna 4,99 zł miesięcznie

bezpłatnie przez 1 miesiąc,  
potem usługa płatna 4,99 zł miesięcznie

usługa Halo Granie
bezpłatnie przez 1 miesiąc,  

potem usługa płatna 2 zł miesięcznie
bezpłatnie przez 1 miesiąc,  

potem usługa płatna 2 zł miesięcznie
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10 .  Oprócz zestawu Usług, o którym mowa w punkcie 14 w momencie zawierania Umowy lub Aneksu, w ofercie Smart Plan Mix II Abonent  
ma możliwość włączenia każdej z usług zgodnie z tabelą 8. W ramach Promocji przyznawanych jest 100% rabatu na abonament za Usługi 
(dalej: „Rabat”), na okres uzależniony od wybranego planu taryfowego, zgodnie z tabelą 8:

1) Po wyłączeniu przez Abonenta Ubezpieczenia „Nowa Ochrona Wyświetlacza” Abonent nie ma możliwości ponownego włączenia Ubezpieczenia.

ile to kosztuje?

11.  Wszystkie Usługi wymienione w tabelach 1, 3, 5, 7 włączane są w momencie zawierania Umowy lub Aneksu, bądź zmiany przez Abonenta 
swojej dotychczasowej oferty na ofertę Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

12. Z Rabatu na usługi wymienione w tabelach 2, 4, 6, 8 Abonent może skorzystać tylko w momencie zawierania Umowy lub Aneksu.

13.  Po wyłączeniu Rabatu wymienione w  tabelach 2, 4, 6, 8 Usługi nie są automatycznie wyłączane. Jeżeli Abonent nie wyłączy Usług, 
w  kolejnych okresach rozliczeniowych następujących bezpośrednio po ostatnim okresie rozliczeniowym, w  którym obowiązywał Rabat 
zostanie naliczona opłata zgodnie z regulaminami Usług.

14. O wyłączeniu Rabatu Abonent zostanie poinformowany SMS-em.

15.  Poza zniesieniem opłaty za korzystanie z usług działanie usług pozostaje bez zmian i jest zgodne z regulaminami: Regulamin promocyjnej 
usługi Nielimitowane SMS-y, Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane Rozmowy w Sieci, Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane 
Rozmowy, Regulamin usług Dodatkowa karta SIM, Regulamin usługi Halo Granie, Usługa promocyjna „Pakiet TV”,, Regulamin promocyjnej 
usługi Nawigacja Orange, Warunki grupowego ubezpieczenia „Nowa Ochrona Wyświetlacza” dla Klientów Orange Polska S.A.

Zasady naliczania opłat za przesyłanie danych

16.  Za rozpoczęcie korzystania z przesyłu danych w każdym przedziale w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Mix II, Smart Plan Multi II, 
Smart Plan Multi II Max w każdym cyklu rozliczeniowym, naliczana jest opłata zgodna z Cennikiem usług w ofercie Smart Plan Halo II, Smart 
Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II. Po przekroczeniu ostatniego przedziału transmisji danych w cyklu rozliczeniowym, 
w którym została naliczona opłata za rozpoczęcie korzystania z transmisji danych we wszystkich przedziałach, opłata nie jest naliczana. Po 
przekroczeniu limitu, o którym mowa w zdaniu poprzednim prędkość transferu danych jest ograniczana do 16 kb/s. Niewykorzystane środki 
z limitu przesyłu danych nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

17.  W ramach przyznanego limitu w poszczególnych przedziałach, naliczanie ilości przesyłu danych, następuje co 50 kB łącznie dla danych 
wysyłanych i pobieranych.

18.  Opłata za transfer danych dotyczy połączeń na terenie Polski w technologii HSDPA, 3G (UMTS), LTE, EDGE, GPRS przy ustawieniach APN: 
internet oraz wap.

19.  W przypadku oferty Smart Plan Mix II opłata za transfer danych zostanie pobrana ze środków dostępnych w ramach Kwoty abonamentu bądź 
doładowań. W przypadku braku środków na koncie głównym, na pokrycie opłaty za poszczególne przedziały Abonent nie ma możliwości 
korzystania z transmisji danych.

20. W każdym przedziale transmisji danych Abonent otrzyma informację SMS-em przy 80% i 100% wykorzystania środków z każdego przedziału.

21. Orange zwraca uwagę, iż niektóre aparaty telefoniczne zawierają aplikacje, które mogą m.in.: 

  a)  uruchamiać automatyczny transfer danych poprzez funkcje łączenia się aparatu telefonicznego z Internetem z wykorzystaniem transmisji 
danych, 

  b) inicjować połączenia o podwyższonej opłacie, 

  c) w sposób automatyczny przesyłać do producentów tych aparatów dane osobowe Abonenta, 

  d) powodować przesyłanie do Abonenta informacji handlowych drogą elektroniczną, 

  e)  przekazywać do osób trzecich zgody Abonentów na przetwarzanie danych osobowych i  otrzymywanie informacji handlowej drogą 
elektroniczną. 

tabela 8 – oferta Smart Plan Mix II

Smart Plan Multi II Max

Kwota abonamentu z aktywną 
usługą e-faktura

29,98 zł 49,98 zł

Kwota abonamentu bez aktywnej 
usługi e-faktura z VAT

34,99 zł 54,99 zł

Usługa Nielimitowane SMS-y 
bezpłatnie przez 1 miesiąc,  

potem usługa płatna 10 zł miesięcznie
–

ubezpieczenie  
„Nowa Ochrona Wyświetlacza”1)

bezpłatnie przez 1 miesiąc,  
potem usługa płatna 4,99 zł miesięcznie

bezpłatnie przez 1 miesiąc,  
potem usługa płatna 4,99 zł miesięcznie

usługa Halo Granie
bezpłatnie przez 1 miesiąc,  

potem usługa płatna 2 zł miesięcznie
bezpłatnie przez 1 miesiąc,  

potem usługa płatna 2 zł miesięcznie
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22.  Operator zachęca więc do szczegółowego zapoznania się z  treścią Instrukcji obsługi nabywanego w  Promocji aparatu telefonicznego,  
a w szczególności z warunkami korzystania oraz regulaminami serwisów internetowych producentów aparatów telefonicznych. 

23.  Operator informuje również, że aparaty telefoniczne z wbudowanym systemem operacyjnym takim jak Apple iPhone OS, Android, Bada, 
Symbian, Windows Phone mogą łączyć się z  Internetem w  celu pobrania danych, aktualizacji bazy danych, dokonywania aktualizacji  
i synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu taryfowego. 
W przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za pomocą wskazanych aparatów telefonicznych za granicą w ramach roamingu 
międzynarodowego, konsekwencją automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych  
w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym cennikiem opłat roamingowych właściwym dla posiadanej przez Abonenta oferty  
lub planu taryfowego.

jak zarządzać Usługami?

24.  W każdej chwili Abonent oferty abonamentowej i mix ma możliwość sprawdzenia rodzaju włączonych Usług w ramach abonamentu oraz 
ilości dostępnych środków w  ramach tych Usług łącznie ze środkami dostępnymi w  ramach Kwoty abonamentu wysyłając SMS-a pod 
numer 80801, w treści SMS-a wpisując komendę ILE (SMS bezpłatny).

25.  W każdej chwili Abonent oferty abonamentowej i mix ma możliwość sprawdzenia ilości dostępnych środków w ramach nagrody za terminowe 
opłacanie faktur (Pakiet MMS) wysyłając SMS-a pod numer 80801, w treści SMS-a wpisując komendę ILE NAGRODY (SMS bezpłatny). 

26.  W  każdej chwili Abonent oferty abonamentowej i  mix ma możliwość sprawdzenia rodzaju włączonych Usług dodatkowych oraz ilości 
dostępnych środków w ramach tych Usług wysyłając SMS-a pod numer 353, w treści SMS-a wpisując komendę ILE INNE (usługa zwraca 
nazwy oraz dostępne środki w ramach usług z limitowaną liczbą minut/SMS-ów/KB) (opłata za SMS-a zgodna z obowiązującym Abonenta 
Cennikiem usług)lub wpisując komendę PODAJ USŁUGI DODATKOWE (usługa zwraca nazwy wszystkich aktywnych usług dodatkowych 
– zarówno tych nielimitowanych jak i tych z ograniczoną liczbą minut/SMS-ów/GB) (opłata za SMS-a zgodna z obowiązującym Abonenta 
cennikiem usług).

27. Działanie każdej z Usług określa poniższa tabela:

  a) Nielimitowane Rozmowy w Sieci,

  b) Nielimitowane Rozmowy,

  c) Nielimitowane Rozmowy do Wszystkich,

  d)  Nielimitowane SMS-y,

  e) Nielimitowane MMS-y,

  f) Pakiet 200 SMS-ów,

  g) Pakiet TV,

  h) Nawigacja Orange,

  i) Dodatkowa karta SIM 1,

  j) Ubezpieczenie „Nowa Ochrona Wyświetlacza”,

  k) Halo Granie.

tabela nr 9

nazwa usługi sposób działania

Usługa
Abonent otrzymuje możliwość wykonywania bezpłatnych nielimitowanych połączeń głosowych 
do Mobilnej Sieci Orange. 

Nielimitowane Rozmowy w Sieci a)

Abonent otrzymuje możliwość wykonywania bezpłatnych nielimitowanych połączeń głosowych 
na numery komórkowe i stacjonarne we wszystkich sieciach w Polsce Usługa nie może być 
wykorzystana na połączenia z numerami specjalnymi, 501 80 80 80, *888, 501 800 800,  
z numerami skróconymi *100, *200, *500, na połączenia realizowane w ramach usługi Rozmowa 
Konferencyjna i przekierowanie, połączenia międzynarodowe, połączenia w roamingu oraz  
na wideorozmowy, które są naliczane zgodnie z cennikiem usług.

Nielimitowane Rozmowy a)

Abonent otrzymuje możliwość wysyłania bezpłatnych, nielimitowanych wiadomości 
tekstowych SMS na numery komórkowe we wszystkich sieciach w Polsce. Usługa nie 
działa na SMS-y specjalne, skrócone, wysyłane na numery stacjonarne i międzynarodowe.  
SMS-y nie są wymienne na MMS. SMS-y nie są dostępne w roamingu.

Nielimitowane SMSy a)

Abonent otrzymuje 200 SMS-ów na numery komórkowe we wszystkich sieciach w Polsce. 
Usługa nie działa na SMS-y specjalne, skrócone, wysyłane na numery stacjonarne  
i międzynarodowe. SMS-y nie są wymienne na MMS. SMS-y nie są dostępne w roamingu.

Pakiet 200 SMS-ów a)

nielimitowany dostęp do informacji z portalu Orange Word wraz z transmisją video oraz 
nielimitowanym przesyłaniem danych z portalu Orange Word w celu dostępu do informacji 
z portalu Orange World

Pakiet TV
usługa umożliwia korzystanie za pośrednictwem telefonu komórkowego z nawigacji 
satelitarnej GPS
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a) Środki dostępne w ramach Usługi wykorzystywane są przed wykorzystaniem Kwoty abonamentu/środków promocyjnych 

b)  Dodatkowa karta SIM1 jest włączana wraz z aktywacją kontraktu głównego, tylko w przypadku zawierania Umowy lub Aneksu w salonach sprzedaży Orange lub 

partner Orange. W przypadku złożenia zamówienia na Umowę lub Aneks w sklepie internetowym orange.pl lub za pośrednictwem Telesprzedaży, aby korzystać 

z usługi Dodatkowa karta SIM1 na zasadach niniejszej promocji Abonent powinien udać się do salonu sprzedaży Orange lub partner Orange celem aktywacji 

Usługi.

28.  W  ofercie abonamentowej w  przypadku włączenia Usług w  czasie niepełnego okresu rozliczeniowego lub podczas aktywacji numeru  
dla Usług będących pakietami wielkość pakietu jest przyznawana proporcjonalnie do ilości dni okresu rozliczeniowego, w czasie którego 
Usługa jest aktywna. W ofercie mix w przypadku włączenia Usług w czasie niepełnego okresu rozliczeniowego lub podczas aktywacji 
numeru wielkość pakietu jest przyznawana od początku następnego okresu rozliczeniowego.

29. W odniesieniu do Usług będących pakietami, po ich wykorzystaniu Abonent otrzymuje powiadomienie o tym fakcie poprzez SMS.

30.  Usługi nie mogą być wykorzystywane w roamingu, a dodatkowo nie mogą być wykorzystywane na połączenia, na SMS-y oraz na MMS-y 
pod numery skrócone, numery specjalne określone w obowiązującym Abonenta Cenniku Usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan 
Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II oraz na połączenia, SMS-y i MMS-y wysyłane na numery zagraniczne. 

dostęp do Orange On-line

31.  Abonent, który zawarł Umowę lub Aneks otrzyma możliwość dostępu do serwisu Orange On-line (www.orange.pl/on-line), w którym w formie 
on-line będą dostępne informacje dotyczące konta abonenckiego Abonenta i  korzystania z  usług telekomunikacyjnych. 

32.  Abonent korzystający z   Promocji będzie miał dostęp do serwisu Orange On-line na zasadach szczegółowo opisanych w Regulaminie 
świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl

dodatkowe informacje

33.  Korzystając z  Promocji, Abonent ma możliwość korzystania z  innych promocji oraz usług dostępnych w  ramach posiadanego planu 
taryfowego, chyba że regulaminy tych promocji lub usług stanowią inaczej.

34.  W pozostałym zakresie stosuje się: Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan  
Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II, Cennik Usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, 
Smart Plan Mix II oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę 
pod firmą Orange Polska S.A.

cd tabela nr 9

nazwa usługi sposób działania

Nawigacja Orange

Usługa przypisana do kontraktu głównego, dająca możliwość korzystania z internetu w ramach 
środków na kontrakcie głównym (Bezpieczny Internet w telefonie oraz dodatkowo płatne 
pakiety danych) na innym niż kontrakt główny urządzeniu Usługa dostępna tylko w salonach 
sprzedaży Orange.

Dodatkowa karta SIM 1 b)

Usługa przypisana do kontraktu głównego, dająca możliwość korzystania z internetu w ramach 
środków na kontrakcie głównym (Bezpieczny Internet w telefonie oraz dodatkowo płatne 
pakiety danych) na innym niż kontrakt główny urządzeniu Usługa dostępna tylko w salonach 
sprzedaży Orange.

Ubezpieczenie  
„Nowa Ochrona Wyświetlacza”

Ochrona ubezpieczeniowa wyświetlacza na wypadek stłuczenia wyświetlacza lub jego 
uszkodzenia, uniemożliwiającego komfortowe użytkowanie telefonu

Halo Granie
usługa, która pozwala na ustawienie dźwięku lub utworu muzycznego (wraz ze standardowym 
sygnałem w tle), który usłyszą osoby dzwoniące do Abonenta.


