
Regulamin promocji Orange Freedom 
obowiązuje od dnia 1 października 2008 roku do odwołania lub wyczerpania zasobów 
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Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 
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1. u w technologii ADSL 
isaną do rejestru przedsiębiorców 

go pod numerem KRS 
apitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72), z siedzibą w Warszawie (dalej Operator). 

2. Freedom 1Mb, Orange 
F

3. J
wić Usługę należy złożyć poprawnie wypełnione Oświadczenie Abonenta TP oraz podpisać umowę wybierając jedną 

 2Mb, Orange Freedom 

4. K że skorzystać? 
ment, który jest właścicielem łącza analogowego TP, na którym TP lub inny dostawca na bazie usługi hurtowego 

hniczne do świadczenia 
czenia Usługi Orange Freedom/Internet dla 

Firm. 
5. C

5 abonamentowa - ramach niniejszej promo ent ma do wyboru j  z Usług w ramach Umowy na czas 
cyjne opłaty za ko anie z Usługi przedstawione są w poniższej tabeli: 

Op esięczna za opcje Us zł z VAT) 

 Oferta promocyjna Orange Freedom (dalej Usługa) to oferta dotycząca stacjonarnego dostępu do Internet
świadczonego przez Spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa - Centertel Spółka z o.o. wp
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowe
0000006107, o k

 W ramach oferty dostępne są opcje Usługi: Orange Freedom 256 kbps, Orange Freedom 512 kbps, Orange 
reedom 2Mb, Orange Freedom 6Mb. 
ak zamówić usługę? 

3.1. Aby zamó
z Usług: Orange Freedom 256 kbps, Orange Freedom 512 kbps, Orange Freedom 1Mb, Orange Freedom
6Mb na czas określony 12, 24 lub 36 miesięcy. 

to mo
4.1. Każdy konsu

dostępu do sieci telekomunikacyjnej TP świadczy usługę telefoniczną i które to łącze posiada możliwości tec
U padku, gdy spełnione są pozostasługi w przy łe warunki określone w Regulaminie Świad

o w promocji? 
.1. Promocyjna opłata  w cji Abon edną

określony. Promo rzyst
łata mi ługi (Opcje Usługi 

y umowie na 12 m-cy przy umowie na 24 m Przy umowie na 36 m-cy prz -ce 
Orange Freedom 256 kbps 39 34 29 
Orange Freedom 512kbps 49 44 39 

Orange Freedom 1Mb 64 54 49 
Orange Freedom 2Mb 94 84 74 
Orange Freedom 6Mb 129 119 109 

 
5 dostęp do Internetu. 
5 szej faktury Abonenta (niepromocyjna opłata 

aktywacja wynosi 90 zł z VAT). 
5.4. Zestaw instalacy ość zakupu mode mocyjnej cenie 1 zł z VAT (nie dotyczy zakupu Usługi 

połączonej z zak j mowa w punkcie 5.8 stkich opcji Usługi (niepromocyjna opłata za modem wynosi 
59 zł z VAT). 

5.5. Pakiet Złotówek 
Abonent, który spełnia warunki określone w pkt. 5.5.1 i który kupi Usługę, otrzyma promocyjny Pakiet Złotówek, tj. pakiet jednostek 

 
Opcje Usługi Wartość Pakietu Złotówek w zł 

.2. Nieograniczony dostęp – w ramach Usługi Abonent otrzymuje nieograniczony limitem transferowanych danych 

.3. Promocyjna opłata aktywacyjna w wysokości 19 zł z VAT, doliczana jest do pierw

jny – możliw mu ZTE ZXDSL 852 w pro
upem Laptopa, o które ) dla wszy

 

taryfowych o wartości odpowiadającej danej opcji Usługi przypisany do posiadanego konta abonenckiego.  

Orange Freedom  1Mb 20 
Orange Freedom  2Mb 30 
Orange Freedom  6Mb 30 

 
a tym samym koncie 

m jeden kontrakt w ofercie z rachunkiem dla Abonentów będących Konsumentami oraz Użytkownicy sieci 
u Złotówek określa pkt. 

 aktywności Usługi posiadają na tym samym koncie abonenckim minimum jeden kontrakt w ofercie 
mi z wyłączeniem planów: IdeaMIX, IdeaMIX TP, Jedna Idea MIX, Twój 

etu Złotówek pakiet 
ą wykorzystać na: SMS, MMS i Wideo Rozmowy do Orange oraz połączenia głosowe do Orange i 

1 800 800, *888, 501 80 
 Taryfikacja usług w ramach Pakietu Złotówek realizowana jest według jednolitych stawek dla wszystkich planów 

o Rozmowy 0,50 zł z 

e lub innych pakietach 

kresu rozliczeniowego 
następującego po aktywacji Usługi.. 

5.5.5. Pakiet Złotówek obowiązuje tak długo, jak długo aktywna jest Usługa. 
5.5.6. Niewykorzystane jednostki taryfikacyjne (minuty/złotówki/SMS-y/MMS-y) nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy, 

a ich wartość nie podlega zwrotowi. 
5.5.7. Zmiana opcji Usługi powoduje zmianę Pakietu Złotówek na Pakiet o wartości odpowiadającej nowej opcji zgodnie z pkt. 5.5. 
5.5.8. Konto abonenckie zasilane jest równowartością sumy wartości Pakietów Złotówek  zależną od liczby posiadanych Usług na 

danym koncie. 
5.6. Rabat na fakturę dla całego konta klienta – Abonent, który zdecyduje się na rezygnację z otrzymywania faktury (dotyczy to również 

faktury dla obecnie posiadanych ofert Operatora), a zamiast tego wybierze opcję sprawdzania faktur w Orange on-line, otrzyma 
comiesięcznie rabat za rezygnację z otrzymywania faktury o równowartości kosztów przesyłki i koperty w wysokości 1,5 zł. Opcję 
otrzymywania faktury pocztą można włączać/wyłączać nie częściej niż raz w okresie rozliczeniowym. Po rezygnacji z Usługi możliwe 
jest przywrócenie wysyłki faktury w formie papierowej po wcześniejszym kontakcie Abonenta z Orange Biuro Obsługi Klienta. 
Powyższe nie ogranicza prawa Abonenta do otrzymywania faktury w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 

5.5.1. Z Pakietu Złotówek mogą korzystać Abonenci, którzy w okresie aktywności Usługi posiadają n
abonenckim minimu
Orange korzystający z ofert na kartę. W zależności od posiadanego planu zasady korzystania z Pakiet
5.5.2 albo 5.5.3 poniżej. 

5.5.2. Abonenci, którzy w okresie
z rachunkiem dla Abonentów będących Konsumenta
Mix, Nowy Twój Mix oraz Użytkownicy sieci Orange korzytsający z ofert na kartę otrzymany w ramach Paki
jednostek taryfowych mog
na numery w sieci stacjonarnej (z wyłączeniem numerów specjalnych, SMS i MMS specjalnych, 50
80 80).
taryfowych: połączenia głosowe 0,50 zł z VAT, SMS 0,20 zł z VAT, MMS 0,40 zł z VAT, Wide
VAT.Rozmowy 0,50 zł z VAT. 

5.5.3. Pakiet Złotówek rozliczany jest po rozliczeniu pakietów minut/złotówek zawartych w abonamenci
dodatkowych minut/złotówek w planach taryfowych Abonenta. 

5.5.4. Pakiet Złotówek jest aktywny od pierwszego pełnego (tj. trwającego co najmniej miesiąc) o
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5.7. Bezpłatne konto poczty elektronicznej – w ramach Usługi Abonent otrzymuje od Operatora bezpłatnie usługę Multi Box w wersji Multi 

5.8. nent ma możliwość zakupu na raty bądź za gotówkę: 
enośnym (dalej „Laptop 
mocyjnej modemu ZTE 

aną kartą modemową 
j z zakupem w cenie 

z możliwością transmisji 
 7,2 Mb/s w promocyjnej cenie 2399 zł z VAT połączonej z zakupem w cenie niepromocyjnej modemu ZTE ZXDSL 

ością transmisji danych 
emu ZTE ZXDSL 852 w 

top III bądź IV można dokonać we wszystkich salonach Orange, salonach partner Orange oraz 
salonach sprzedaży tp, w których dostępny jest Laptop I (przy zakupie Laptopa I), Laptop II (przy zakupie Laptopa II), Laptop III (przy 

top IV (przy zakupie Laptopa IV). Opłata za laptopy może być w całości rozłożona na raty, bądź przy 
 wartości, ości może a całości opłacona gotówką 

(zapłata z w ą nie dotyczy salonów sprzedaży tp). Szczegółowe warunki sprzedaży ratalnej określa regulamin promocji 
redyt 0% ź „kredyt 1 top”. 

 
 5.8.2 P ne l

Box Gold. 
Laptop – w ramach Promocji Abo
5.8.1. zestawu urządzeń do przesyłania danych: karty Novatel Wireless Merlin XU870 wraz z komputerem prz

I”) Maxdata ECO 4510 IW w promocyjnej cenie 3000 zł z VAT połączonej z zakupem w cenie niepro
ZXDSL 852 w cenie 59 zł z VAT albo 

5.8.2. komputera przenośnego (dalej „Laptop II”) Belinea (w kolorze białym bądź czarnym) z wbudow
z możliwością transmisji danych do 7,2 Mb/s w promocyjnej cenie 3600 zł z VAT połączone
niepromocyjnej modemu ZTE ZXDSL 852 w cenie 59 zł z VAT. 

5.8.3. komputera przenośnego (dalej „Laptop III”) Dell Inspirion 1525 z wbudowaną kartą modemową 
danych do
852 w cenie 59 zł z VAT. 

5.8.4. komputera przenośnego (dalej „Laptop IV”) Dell XPS 1330 z wbudowaną kartą modemową z możliw
do 7,2 Mb/s w promocyjnej cenie 3399 zł z VAT połączonej z zakupem w cenie niepromocyjnej mod
cenie 59 zł z VAT. 

Zakupu Laptopa I, Laptopa II, Lap

zakupie Laptopa III) bądź Lap
wpłacie, co najmniej 10%  pozostała część płatn  zos ona ntać rozłoż  ra  ty, bądź w

płatą własn
 Laptop” bąd„k % Lap

arametry technicz aptopów: 

parametry 
Maxdata ECO 4510 

IW (Laptop I) 
la ptopptop Belinea (La  II) 

D 5 ell Inspiron 152
(Laptop III) 

Dell XPS 1330 
(Laptop IV) 

kolor 
y z 

mentami w 
lorze Inox 

biały czarn
czarny z elementami 
w kolorze srebrnym 

czarny z elementami 
w kolorze srebrnym 

srebrn
ele
ko

y 

proce 0
1,73GHz 

o
0 2

e
52

I Intel Core 2 Duo 
2.0GHz 2MB L2 

800MHz FSB 
sor 

Intel Pentiu
Core T2

m Dual 
80 

Intel C
T725

re 2 Duo 
,0 GHz 

Int
T

l Core 2 Duo 
70, 1,4 GHz 

ntel Core 2 Duo 
1.83GHz 2MB L2 

667MHz FSB 

matryca 
4"

GA BrightView 
5,4
Glare 

D: 15,4" A 
Non Gl

15,4" 1280x800  
13,3" 1280x800 

True Life 
LCD: 15,  TFT LCD: 1

WX
" WXGA LC  WXG

are 
RAM 1 GB 1 GB 2 GB 2 GB 1 GB 
HDD 120 G 0 250GB B 16  GB 160 GB 120 GB 

karta 
graficzna 

ia ExpressPC
 

celerator x
r

Acce

o  
g  
X3100 Max192 MB.

Intel 945 G
Med

raphics 
Ie 

Intel Grap
Ac

x16

hics Media 
3100 

Intel G aphics Media 
lerator x3100 

ferowana karta
arficzna Intel GMA

 

oferowana karta 
garficzna Intel GMA 
X3100 Max 384MB. 

napęd 
optyczny 

DVD+/-RW DL SM DVD/+R/+-RW D DVD/+R/+-RW DL 
nagrywarka DVD+/- nagrywarka DVD+/- 

RW 
 L 

RW 
WiFi tak tak tak tak tak 

Bluetooth   
tak (k
blueto

wkalk

ostk
o

ulowana) 
t lu ta 0)

a 
th tak (Blue ooth v 2.0) tak (B etooth v 2.0) k (Bluetooth v 2.  tak (Bluetooth v 2.0) 

system 
operacyjny 

Windows XP Home 
PL 

Microsoft Vista Home 
Premium 

Microsoft Vista Home 
Premium 

Windows Vista 
Home Premium PL 

Windows Vista 
Home Premium PL 

Microsoft 
Office 

tak (wersja DEMO – 
60 dniowa) 

tak (wersja DEMO – 
60 dniowa) 

tak (wersja DEMO – 
60 dniowa) 

- - 

torba tak nie nie nie nie 

karta do 
transmisji 
danych  

do transmisji 
danych 3,6 Mb/s 

Mb/s Mb/s 
transmisji danych 

7,2 Mb/s 

niewbudowana 

Card z możliwością transmisji danych 7,2 transmisji danych 7,2 

wbudowany Option wbudowany Option 
GTM378E 

z możliwością do 
transmisji danych 

7,2 Mb/s 

karta Novatel 
XU870 Express 

wbudowana karta z 
możliwością do 

wbudowana karta z 
możliwością do 

GTM378E 
z możliwością do 

 
6. Dodatkowe informacje: 

6.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Abonenta TP jest złożenie poprawnie wypełnionego Oświadczenia Abonenta TP, 
zawarcie Umowy i potwierdzenie możliwości technicznych świadczenia Usługi przez Operatora w terminie do 30 dni od daty 
podpisania Umowy oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w Regulaminie Świadczenia Usługi Orange Freedom/Internet 
dla Firm. 

6.2. W okresie trwania Umowy nie można zmienić miejsca świadczenia Usługi. 
6.3. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem okresu, na 

który Umowa została zawarta Operator jest uprawniony do żądania opłaty specjalnej w wysokości przyznanej Abonentowi ulgi 
stanowiącej sumę: 
a) różnicy między ceną abonamentu w ofercie standardowej zgodnej z Cennikiem Usługi Orange Freedom a w ofercie 

promocyjnej, pomnożonej przez liczbę pełnych okresów rozliczeniowych, które upłynęły od rozpoczęcia świadczenia Usługi 
oraz 

b) różnicy miedzy cenami modemów w ofercie standardowej a promocyjnej oraz 
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c) różnicy miedzy opłatami aktywacyjnymi w ofercie standardowej a promocyjnej. 
Maksymalna wysokość opłaty specjalnej określona jest na formularzu Umowy podpisywanej przez Abonenta.

.4. W czasie trwania Umowy na czas określony możliwa jest bezpłatna zmiana opcji Usługi na opcję o wy
zależności od możliwości technicznych łącza abonenckiego, na którym świadczona jest Usługa. Zmiana o
niższych pa

 
6 ższych parametrach w 

pcji Usługi na opcję o 
rametrach nie jest możliwa z wyjątkiem sytuacji, w której Abonent po zmianie opcji na wyższą powraca na opcję 

em miesiąca, zostanie 
 możliwości techniczne 

6 ie okresu zastrzeżonego przekształciły 
ę jej w Umowę na czas 

pełen okres rozliczeniowy. 
ym ustawą – Prawo 
tawą. 

ie modemów, które nie 
stuje Abonent w celu korzystania z Usługi. 

re to oprogramowanie 
or), w szczególności za kompatybilność takiego oprogramowania 

6  niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Świadczenia Usługi Orange Freedom/Internet dla 
Firm, Cennik Usługi Orange Freedom , Regulamin usługi Multi Box. 

6.10. Oferta obowiązuje do odwołania. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia Oferty w każdym czasie, co nie będzie jednak 
naruszać praw nabytych przez Abonentów, którzy już skorzystali z Oferty. 

6.11. Konto e-mail świadczone z Usługą służy do informowania Abonenta na temat zmian w Usłudze oraz przesyłania korespondencji 
związanej ze świadczeniem usług Orange. 

 
 

pierwotnie posiadaną. Wniosek o zmianę prędkości Usługi złożony na nie mniej niż 14 dni przed końc
zrealizowany z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony o ile istnieją
dla jego realizacji.  

.5. W stosunku do Umów zawartych w ramach niniejszej Oferty na czas określony, które po upływ
się w Umowy na czas nieokreślony – każda ze Stron może wypowiedzieć taką Umowę po przekształceniu si
nieokreślony z zachowaniem terminu wypowiedzenia trwającego co najmniej jeden 

6.6. Operator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i zwartego w nim cennika trybie określon
telekomunikacyjne (Dz. U. nr. 171 poz. 1800 z 2004 r., ze zm.), przy zachowaniu wymogów określonych tą us

6.7. Operator nie zapewnia wsparcia technicznego i nie gwarantuje prawidłowego korzystania z Usługi w zakres
zostały dostarczone przez Operatora, a które wykorzy

6.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie oprogramowania komputera Abonenta (któ
dostarczył lub udostępnił inny podmiot niż Operat
z oprogramowaniem dostarczonym lub udostępnianym z urządzeniem zakupionym w ramach Usługi. 

.9. W sprawach nieuregulowanych


