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Promocja „Smart Plan iPhone” (dalej: „Promocja”) to promocja dostępna wyłącznie wraz z zawarciem umowy 

o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony 24 miesięcy w ramach oferty Smart Plan iPhone 

w planie taryfowym Smart Plan iPhone 149,90 z jednoczesnym zakupem iPhone’a w cenie promocyjnej. 

W ramach Promocji Abonent otrzymuje możliwość bezpłatnego korzystania z usługi Pakiet 2,2 GB, Pakiet TV 

oraz Orange Hot Spot (dalej: „Usługi”) na zasadach opisanych poniżej. 

 

Jak włączyć? 

1. Aby skorzystać z Promocji, wystarczy: 

 Podpisać Umowę na czas określony 24 miesięcy ("Okres promocyjny”) w ofercie Smart Plan (Smart 

Plan Multi), 

 Wybrać Plan Taryfowy Smart Plan iPhone 149,90, 

 Zakupić iPhone’a 4, iPhone’a 3G, bądź iPhone’a 3 GS w promocyjnej cenie określonej w cenniku 

telefonów w ramach Promocji Smart Plan iPhone. 

Jak korzystać? 

2. W ramach Promocji nie jest pobierana opłata za korzystanie z usługi Pakiet 2,2 GB, Pakiet TV oraz Orange 

Hot Spot. 

3. Pakiet 2,2 GB to usługa dostępu do Internetu na terenie Polski w technologii HSDPA, 3G (UMTS), EDGE, 

GPRS przy ustawieniach APN: internet oraz wap. Limit przesyłania danych w ramach usługi wynosi 2,2 GB. Po 

przekroczeniu Pakietu Transmisji Danych opłata nie jest naliczana, prędkość transferu danych jest ograniczana 

do 16 kb/s. O przekroczeniu limitu Abonent zostanie poinformowany SMS-em. Taktowanie odbywa się za 

pomocą paczek danych o wielkości 50 kB (danych wysyłanych i odebranych liczonych łącznie). 

4. Niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym środki przyznane w ramach usługi Pakiet 2,2 GB 

bezzwrotnie przepadają. 

5. W każdej chwili Abonent ma możliwość sprawdzenia limitu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej poprzez 

wysłanie SMS-a pod bezpłatny numer 80801 w treści wpisując komendę ILE. 

6. Orange Hot Spot to usługa nielimitowanego dostępu do Internetu, dzięki wykorzystaniu technologii Wireless 
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LAN (WLAN), na terenie wybranych punktów wymienionych w załączniku 1 do Regulaminu usługi promocyjnej 

„Orange Hot Spot”. 

7. Pakiet TV to usługa obejmująca dostęp do informacji z portalu Orange World wraz z transmisją video oraz 

nielimitowanym przesyłaniem danych z portalu Orange World w celu dostępu do informacji z portalu Orange 

World. Usługa wyklucza się z usługą Pakiet TV w wersji pełnopłatnej oraz Pakietem Multimedia 

 

Ile to kosztuje? 

8. W trakcie trwania Okresu promocyjnego oraz po jego zakończeniu nie jest pobierana opłata za korzystanie z 

Usług określonych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu. 

 

Informacje dodatkowe 

9. Promocja nie wyklucza możliwości korzystania z innych usług i promocji dostępnych w ofercie Smart Plan 

(Smart Plan Multi), chyba że regulaminy tych promocji lub usług stanowią inaczej. 

10. W przypadku, gdy w ramach niniejszej Promocji, Abonent dokona zakupu telefonu iPhone 4, z tego 

telefonu zostanie automatycznie wysłana bezpłatna wiadomość SMS na serwer producenta telefonu, 

rejestrująca Abonenta w usłudze Face Time, umożliwiającej wykonywanie wideo rozmów za pośrednictwem 

Wi-Fi, na co Operator nie ma wpływu. Administratorem treści zawartych w SMS jest producent telefonu. 

11. Usługi określone w pkt. 2 powyżej nie działają w roamingu. 

12. Promocja może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana, co nie powoduje utraty lub zmiany korzyści 

przyznanych Abonentowi przed wprowadzeniem zmiany lub odwołaniem Promocji. 

13. Niniejszy regulamin dostępny jest w salonach Orange, salonach partner Orange oraz na stronie 

internetowej www.orange.pl. 

14. W pozostałym zakresie do Promocji stosuje się obowiązujące Abonenta: Regulamin usługi promocyjnej 

„Orange Hot Spot”, Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix ; Ogólne 

warunki świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart 

Plan Mix oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i 

UMTS przez spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa – Centertel spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

15. „Mobilna Sieć Orange” oznacza sieć o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest Polska Telefonia 

Komórkowa – Centertel spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10 a, 01-230 

Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000006107, o kapitale 

zakładowym 2.690.501.964,00 PLN i numerze NIP 527-020-68-72. Pojęcie „Sieć mobilna Orange” nie 

obejmuje połączeń na numery przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi w oparciu o sieć, 

której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa – Centertel Sp. z o.o. (operatorzy wirtualni).  

http://www.orange.pl/

