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Super Smart Plan 

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie na czas oznaczony (dalej „Okres zastrzeżony”) 18, 20 

lub 24 miesięcy Umowy lub na Okres zastrzeżony 16, 18, 20 lub 24 miesięcy Aneksu do umowy o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej „Aneks”) w ofercie Super Smart Plan. 

2. Abonenci, o których mowa w pkt 1 otrzymają: 

a) rabat na Abonament w wysokości 10 zł przez Okres zastrzeżony, 

b) 250 zł rabatu na opłatę aktywacyjną. 

3. W przypadku zawarcia Umowy lub Aneksu w salonie Orange, salonie partnera Orange lub na odległość w 

wyniku realizacji zamówienia telefonicznego oraz wyboru Planu taryfowego z wyjściową Kwotą 

abonamentu 40,99 zł Abonenci otrzymają przez pierwsze 3 okresy rozliczeniowe dodatkowy rabat na 

Abonament w wysokości 10 zł. 

4. W przypadku zawarcia Umowy lub Aneksu na odległość w wyniku realizacji zamówienia złożonego w 

sklepie internetowym www.orange.pl oraz wyboru Planu taryfowego z wyjściową Kwotą abonamentu 

40,99 zł lub 60,99 zł, Abonenci otrzymują przez Okres zastrzeżony dodatkowy rabat na Abonament w 

wysokości 10 zł.  

5. W przypadku zawarcia Umowy lub Aneksu w Planie taryfowym z wyjściową Kwotą abonamentu 60,99 

Abonenci otrzymają przez pierwszy miesiąc obowiązywania Umowy albo Aneksu bezpłatnie usługi 

„Nielimitowane Rozmowy na Stacjonarne” i „Nielimitowane MMSy”.  

6. O ile Abonent nie deaktywuje usług, o których mowa w pkt 5, po upływie pierwszego miesiąca będą one 

świadczone odpłatnie (10 zł/miesięcznie) na warunkach opisanych w odpowiednim regulaminie. O 

wyłączeniu rabatu Abonent zostanie poinformowany SMS-em. 

7. W ramach niniejszej promocji w ofercie Super Smart Plan, w zależności od posiadanego przez Abonenta 

planu taryfowego w danym okresie rozliczeniowym, Abonent otrzymuje określony zestaw Usług, zgodnie 

z tabelą: 

 

Super Smart Plan 

Kwota abonamentu  40,99 zł 60,99 zł 80,99 zł 

Kwota abonamentu z rabatem za 

umowę na czas oznaczony 
30,99 zł 50,99 zł 70,99 zł 

Kwota abonamentu z rabatem za 

umowę na czas oznaczony oraz 

aktywną usługą e-faktura i 

terminową płatnością rachunków1 

25,98 zł 45,98 zł 65,98 zł 

Kwota abonamentu z rabatem za 

umowę na czas oznaczony, z 
19,99 zł 39,99 zł 59,99 zł 

  
Regulamin 

  Regulamin promocji w ofercie Super Smart Plan  

 obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania 

http://www.orange.pl/
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aktywną usługą e-faktura i 

terminową płatnością rachunków 

oraz rabatem za wyrażenie zgody 

marketingowej na kontakt 

telefoniczny2 

Nielimitowane Rozmowy w Sieci bezpłatne bezpłatne bezpłatne 

Nielimitowane Rozmowy do Sieci 

Komórkowych 
nie dotyczy bezpłatne bezpłatne 

Nielimitowane Rozmowy na 

Stacjonarne 
nie dotyczy 

bezpłatnie przez 1 

miesiąc , później 

płatne 10 zł/mies. 

bezpłatne 

Nielimitowane SMSy do Orange nie dotyczy bezpłatne bezpłatne 

Nielimitowane SMSy do Sieci 

Komórkowych 
nie dotyczy bezpłatne bezpłatne 

Nielimitowane MMSy nie dotyczy 

bezpłatnie przez 1 

pierwszy miesiąc, 

później płatne 

10zł/mies. 

bezpłatne 

Dzień Bez Limitu 0,99 zł/dzień nie dotyczy nie dotyczy 

Pakiet Danych – Bezpieczny 

Internet w Telefonie 

300 MB płatne 2 zł 

kolejne 700 MB 

płatne 10 zł 

1 GB bezpłatnie 

kolejne 1,5 GB za 10 

zł 

2 GB bezpłatnie 

kolejne 3 GB za 

10 zł 

pakiet minut na połączenia 

wychodzące i przychodzące w 

Strefie 1 w Unii Europejskiej 
nie dotyczy nie dotyczy 400 min. 

Pakiet danych w Roamingu 

(transfer do wykorzystania w 

roamingu w Strefie 1 w Unii 

Europejskiej) 

nie dotyczy nie dotyczy 100 MB 

           1,2 Zasady przyznawania rabatów oraz wysokości rabatów opisane są w Cenniku Usług w ofercie Super 

           Smart Plan 

 

zmiana Kwoty abonamentu w trakcie trwania Umowy 

 

8. Ustalona w momencie zawarcia Umowy Kwota abonamentu nie może być obniżona w ciągu całego Okresu 

zastrzeżonego.   

9. W przypadku zmiany oferty lub zmiany Planu taryfowego w ramach oferty Super Smart Plan Abonent traci 

wszystkie udzielone rabaty na Abonament.  

 

 

dodatkowe informacje 

9. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.orange.pl, oraz w salonach Orange, salonach partner 

Orange. 

10. Korzystając z Promocji, Abonent ma możliwość korzystania z innych promocji oraz dostępnych usług, 

chyba że regulaminy tych promocji lub usług stanowią inaczej. 

http://www.orange.pl/
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11. W pozostałym zakresie dotyczącym oferty Super Smart Plan stosuje się: Ogólne warunki świadczenie 

usług telekomunikacyjnych w ofercie Super Smart Plan, Cennik Usług w ofercie Super Smart Plan oraz 

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na 

abonament z dnia 8 czerwca 2014 roku  

 


