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regulamin  
promocji „Smart Plan LTE Open”    

 

1. Organizatorem Promocji „Smart Plan LTE Open” („Promocja”) jest Orange Polska S.A. („Orange”). 

2. Z zastrzeżeniem punktu 3, Promocja obowiązuje od 8 listopada 2015 r. do odwołania. 

3. W odniesieniu do planu taryfowego Smart Plan LTE Główny 195,98 Promocja obowiązuje od 21 stycznia 2016 r. do 

odwołania. 

4. Promocja skierowana jest do Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania zawrą na czas oznaczony 24 miesięcy 

umowę („Umowa”) albo aneks do umowy („Aneks do umowy”) o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach 

oferty Smart Plan LTE, Smart Plan LTE tylko SIM, Smart Plan LTE Wspólny oraz wybiorą jeden z następujących 

planów taryfowych: Smart Plan LTE 85,98, Smart Plan LTE 105,98, Smart Plan LTE 105,98 tylko SIM, Smart Plan 

LTE Główny 165,98 lub Smart Plan LTE Główny 195,98. 

5. Promocja polega na udzieleniu następujących rabatów („Rabaty”): 

a) rabatu na Abonament w wysokości 30 zł w planach taryfowych: 

- z telefonem: Smart Plan LTE 85,98, Smart Plan LTE 105,98, Smart Plan LTE Główny 165,98, Smart Plan LTE 

Główny 195,98, 

- bez telefonu: Smart Plan LTE tylko SIM 105,98, 

b) rabatu na Abonament w wysokości 50 zł w planie taryfowym Smart Plan LTE Główny 165,98 bez telefonu,  

c) rabatu na Abonament w wysokości 70 zł w planie taryfowym Smart Plan LTE Główny 195,98 bez telefonu, 

d) 100% rabatu na opłatę za transmisję danych w przedziale powyżej 5 GB do 10 GB w planie taryfowym Smart 

Plan LTE 105,98 z telefonem i Smart Plan LTE tylko SIM 105,98. 

6. Ponadto, w ramach promocji zwiększony zostaje pakiet danych w ramach Kwoty abonamentu z 20 GB do 30 GB w 

planie taryfowym Smart Plan LTE Główny 165,98 oraz z 40 GB do 50 GB w planie taryfowym Smart Plan LTE 

Główny 195,98. 

7. Rabaty udzielane są, a pakiet danych zwiększany jest do końca drugiego pełnego okresu rozliczeniowego.  

8. W przypadku Abonenta, który korzysta lub do końca drugiego pełnego okresu rozliczeniowego Umowy/ Aneksu do 

umowy zacznie korzystać z dowolnej usługi świadczonej w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej Orange, Rabaty 

udzielane będą, a pakiet danych zwiększony zostanie na cały czas korzystania z usługi świadczonej w stacjonarnej 

sieci telekomunikacyjnej Orange, nie dłużej jednak niż przez czas oznaczony 24 miesięcy. Nie dotyczy to jednak 

usług świadczonych w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej Orange, w związku z którymi Abonent korzysta z rabatu 

Orange Open w ramach innego Konta abonenckiego.   

9. Rabaty będą udzielane Abonentowi, który nie zrezygnował z rabatu Orange Open.  

10. Jeżeli Abonent przestanie spełniać warunki uprawniające do korzystania z Rabatów, warunki niniejszej Promocji 

przestają obowiązywać. W takiej sytuacji, Abonent będzie zobowiązany do ponoszenia opłat zgodnie z warunkami 

odpowiedniej promocji obowiązującej w przypadku korzystania z jednego z planów taryfowych: Smart Plan LTE 

85,98, Smart Plan  LTE 105,98, Smart Plan LTE tylko SIM 105,98, Smart Plan LTE Główny 165,98 lub Smart Plan 

LTE Główny 195,98. 

11. Abonent korzystający z Promocji będzie otrzymywał dokumenty rozliczeniowe zawierające informację na temat 

wysokości należności za świadczone przez Orange usługi i stanowiące podstawę rozliczeń między Orange  

a Abonentem w jednej kopercie. Dokumenty rozliczeniowe będą wysyłane na adres wskazany przez Abonenta, w 

związku z umową dotyczącą usług świadczonych w sieci stacjonarnej i z zastosowaniem cyklu rozliczeniowego 

właściwego dla tych usług.  
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12. Abonent może skorzystać z otrzymywania dokumentów rozliczeniowych w wersji elektronicznej. Wówczas 

dokumenty rozliczeniowe dostarczane są na zasadach określonych w umowie lub regulaminie usługi, której dotyczą. 

13. Promocja nie łączy się  z promocjami obowiązującymi w ofercie Smart Plan LTE, Smart LTE tylko SIM lub Smart 

Plan LTE Wspólny opartymi o funkcjonalność kodów zniżkowych prowadzonymi w tym samym czasie przez Orange.  

14. Abonent korzystający z Promocji uprawniony jest do otrzymania rabatu Orange Open z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt 15. 

15. Wszystkie wybrane w ramach Promocji usługi (niezależnie od  liczby zawartych umów i aneksów) oraz usługi 

świadczone w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej Orange traktowane są jako jedna usługa z punktu widzenia 

zasad ustalania rabatu Orange Open. W przypadku Klienta posiadającego rabat Orange Open, dotychczasowa 

wartość rabatu zostanie przeliczona zgodnie z powyższym wskazaniem. 

16. Orange może skrócić czas trwania Promocji bez podania przyczyny. 

17. Wysokość Rabatu nie zmienia wysokości ulgi udzielonej przez Orange Abonamentowi i nie wpływa na kwotę 

(równowartość ulgi obliczonej proporcjonalnie), która będzie musiała zostać zwrócona przez Abonenta w przypadku 

wypowiedzenia Umowy przez Abonenta lub przez Orange z winy Abonenta przed upływem okresu, na który została 

zawarta.  

18. Nazwa Smart Plan LTE Open występująca w odpowiednich umowach, regulaminach, warunkach promocji, 

cennikach oraz materiałach promocyjnych oznacza ofertę Smart Plan LTE, Smart Plan LTE tylko SIM lub Smart Plan 

LTE Wspólny w promocji opisanej w niniejszym regulaminie. 

19. W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia odpowiednich umów, regulaminów, szczegółowych 

warunków, warunków promocji i cenników dotyczących danej usługi, w tym Regulamin oferty Smart Plan LTE, 

Regulamin oferty promocyjnej Smart Plan LTE tylko SIM, Regulamin oferty Smart Plan LTE Wspólny, Cennik usług w 

ofertach Smart Plan LTE oraz Smart Plan LTE tylko SIM, Cennik usług w ofercie Smart Plan LTE Wspólny, Regulamin 

sprzedaży ratalnej, Regulamin promocji „Przenoszę numer do Orange” oraz Regulamin Świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 13 listopada 2015 roku.  

 

M
A

S
/P

D
F

2
1
/1

2
1

5
 

 


