
1) 30% wartości Pakietu Powitalnego energii elektrycznej zużytej w strefie szczytowej lub dziennej, oraz  

2) 70% wartości Pakietu Powitalnego dla energii elektrycznej zużytej strefie pozaszczytowej lub nocnej

– zgodnie z Cennikiem.

2.1.3. W przypadku niewykorzystania całości Pakietu Powitalnego w jednym rozliczeniu, zostanie on rozliczony na kolejnych 

Rachunkach za energię elektryczną zużytą w pierwszym roku obowiązywania Umowy. W przypadku niewykorzystania całości 

Pakietu Powitalnego w tym okresie nie przechodzi on na kolejny rok obowiązywania Umowy.

2.1.4. Pakiet Powitalny nie przysługuje Odbiorcom pakietu XL, których średnie roczne zużycie energii jest równe lub wyższe niż 8 MWh.

2.1.5. Pakiet Powitalny nie przysługuje Odbiorcom korzystającym z następujących taryf określonych w Cenniku: C21, C22a, C22b, 

C22w i C23.

2.2. Rabat Biznesowy stanowiący upust, o jaki będą pomniejszane należności Odbiorcy za pobraną na podstawie Umowy energię 

elektryczną na Rachunkach.

2.2.1. Miesięczna wysokość Rabatu Biznesowego ustalona jest zgodnie z tabelą w punkcie 2.3 w zależności od średniego rocznego 

zużycia energii elektrycznej przez Odbiorcę, ustalonego zgodnie z punktem 2.4. oraz uzależniona jest od długości okresu 

obowiązywania Umowy.

2.2.2. Odbiorcy, których średnie roczne zużycie energii jest niższe lub równe 8 MWh uzyskają Rabat Biznesowy w wysokości 10% 

pod warunkiem zawarcia Umowy na okres 24 miesięcy od daty zmiany sprzedawcy, przy czym zostanie on naliczony wyłącznie 

na Rachunkach za energię elektryczną zużytą w drugim roku obowiązywania Umowy.

2.2.3. Odbiorcy, których średnie zużycie energii jest wyższe niż 8 MWh uzyskają Rabat Biznesowy w wysokości: 

1) 10% przez cały okres obowiązywania Umowy zawartej na okres 12 miesięcy od daty zmiany sprzedawcy; 

albo 

2) 15 % przez cały okres obowiązywania Umowy zawartej na okres 24 miesięcy od daty zmiany sprzedawcy.

2.3. Wartość korzyści:

2.4. Średnie roczne zużycie energii elektrycznej Odbiorcy na potrzeby ustalenia wartości korzyści oblicza się w oparciu o Fakturę VAT, 

o której mowa w punkcie 1.2 3), w następujący sposób:

wielkość zużycia energii czynnej podanej na Fakturze VAT dostarczonej przez Klienta (Z) podzielona zostaje przez ilość dni z okresu 

rozliczeniowego na Fakturze VAT (D) i następnie pomnożona przez 365 (ilość dni w 2014 roku) zgodnie ze wzorem:

PP=(Z/D)x365

2.5. W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca nie uiszcza Opłaty Aktywacyjnej przewidzianej w Cenniku. 

2.6. Korzyści dla Odbiorcy wynikające z niniejszej Oferty Promocyjnej pozostają bez wpływu na inne rabaty i korzyści przyznane Odbiorcy 

w związku z korzystaniem z produktów i usług Orange na podstawie odrębnych porozumień.

1. Postanowienia ogólne

1.1.   Niniejszy Regulamin stosuje się do umów sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych C (dalej „Umowy”) zawartych 

pomiędzy Orange Polska S.A z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Orange, a Odbiorcą, w ramach oferty „Orange Energia 

dla Biznesu”, zwanej dalej Ofertą Promocyjną. 

1.2. Oferta Promocyjna skierowana jest do podmiotów, które:

1) odbierają energię elektryczną z sieci niskiego napięcia na własny użytek w celu zużycia jej w innym celu niż na potrzeby 

gospodarstwa domowego i w okresie trwania promocji podpiszą z Orange Umowę na czas określony – na okres 12 miesięcy 

lub 24 miesięcy od daty zmiany sprzedawcy, w ramach, której wybiorą jedną z taryf wskazanych w Cenniku Energii Elektrycznej 

Orange Polska z dnia 13 lutego 2015 r. dla klientów z Grupy Taryfowej C (dalej „Cennik”);

2) są przyłączone do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej, z którymi Orange ma podpisane obowiązujące 

generalne umowy dystrybucji umożliwiające realizację Umowy;

3) przed podpisaniem Umowy udostępnią Orange do wglądu swoją fakturę VAT lub inny dokument księgowy dotyczący rozliczeń 

za energię elektryczną nie starszy niż 6 miesięcy (dalej „Faktura VAT”), w celu weryfikacji średniego rocznego zużycia energii;

oraz – w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Biznesowego, o którym mowa w punkcie 2.2 poniżej,

4) są stroną jakiejkolwiek innej pisemnej umowy z Orange o świadczenie usług i nie zalegają z płatnościami na rzecz Orange, 

- zwanych dalej „Odbiorcami”.

1.3.   Warunki Promocyjne opisane w niniejszym regulaminie obowiązują Odbiorców, którzy złożą zamówienie w okresie od dnia 13 lutego 

2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

1.4. Orange zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Oferty Promocyjnej przed terminem wskazanym w punkcie 1.3. 

Skorzystanie przez Orange z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez wpływu na moc wiążącą Umów 

zawartych na warunkach określonych w Regulaminie przed wycofaniem niniejszej Oferty Promocyjnej.

2. Korzyści dla odbiorcy

W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca uzyskuje:

2.1.   Pakiet Powitalny, stanowiący jednorazowy upust, o jaki zostanie pomniejszona należność Odbiorcy za odebraną na podstawie Umowy 

energię elektryczną na Rachunku.

2.1.1.   Wartość Pakietu Powitalnego uzależniona jest, zgodnie z tabelą w punkcie 2.3 poniżej, od średniego rocznego zużycia energii 

elektrycznej przez Odbiorcę, ustalonego na zasadach określonych w punkcie 2.4.

2.1.2.   Pakiet Powitalny zostanie naliczony na pierwszym wystawionym Rachunku za energię elektryczną. Wartość Pakietu 

Powitalnego zostanie rozliczona w postaci rabatu uzyskanego poprzez zastosowanie stawki 0,02 PLN netto /1 kWh (opłata 

akcyzowa uiszczana obowiązkowo za każdą kWh pobieranej energii elektrycznej czynnej) dla ilości kWh zużytych przez Klienta 

(W), obliczanej według następującego wzoru:

W=P/(C-S)

gdzie:

W - ilość kWh przysługująca Odbiorcy w ramach Pakietu Powitalnego

P - przyznana wartość Pakietu Powitalnego wyrażona w PLN brutto

C - cena zgodna z Cennikiem dla taryfy, z której korzysta Odbiorca w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej

S - stawka 0,02 PLN/1 kWh.

przy czym dla Odbiorców korzystających z taryf wielostrefowych rozliczenie Pakietu Powitalnego nastąpi w częściach, 

odrębnie dla należności za energię elektryczną zużytą w każdej ze stref czasowych, w następującej proporcji: 

oferty promocyjnej Orange Energia dla Biznesu  
(dalej „Regulamin”)

regulamin

3. Opłaty

3.1. W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca może dokonać wyboru dowolnej taryfy zgodnie z Cennikiem.

3.2. Odbiorca jest obowiązany uiszczać Opłatę Miesięczną zgodnie z Cennikiem.

3.3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Odbiorcę przed upływem okresu jej obowiązywania, Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty 

na rzecz Orange odszkodowania stanowiącego iloczyn kwoty 150 PLN oraz liczby miesięcy kalendarzowych pomiędzy dniem 

rozwiązania Umowy, a dniem, do którego Umowa miała obowiązywać, włączając miesiące niepełne. 

3.4. W przypadku, gdy Orange będzie zobowiązana stosować Taryfę zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, rozliczenia 

za odebraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie ze stawkami określonymi w Taryfie Orange, (która będzie wówczas 

również stanowiła integralną część Umowy) zgodnie z taryfą wskazaną w Umowie.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2015 r. i znajduje zastosowanie do Umów zawartych w okresie obowiązywania Oferty 

Promocyjnej wskazanym w punkcie 1.3 powyżej oraz w ramach Oferty Promocyjnej. 

4.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy lub Ogólnych 

Warunków Umów dla umów sprzedaży energii elektrycznej Orange oraz Cennika. 

4.3. Pojęcia pisane z wielkiej litery niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Umowie, OWU lub Cenniku.

4.4. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Umowy, OWU lub Cennika stosuje się Regulamin. 
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1) 30% wartości Pakietu Powitalnego energii elektrycznej zużytej w strefie szczytowej lub dziennej, oraz

2) 70% wartości Pakietu Powitalnego dla energii elektrycznej zużytej strefie pozaszczytowej lub nocnej

– zgodnie z Cennikiem.

2.1.3. W przypadku niewykorzystania całości Pakietu Powitalnego w jednym rozliczeniu, zostanie on rozliczony na kolejnych 

Rachunkach za energię elektryczną zużytą w pierwszym roku od daty zm iany sp rzedawcy. W przypadku niewykorzystania 

całości Pakietu Powitalnego w tym okresie nie przechodzi on na kolejny rok obowiązywania Umowy.

2.1.4. Pakiet Powitalny nie przysługuje Odbiorcom pakietu XL, których średnie roczne zużycie energii jest równe lub wyższe niż 8 MWh.

2.1.5. Pakiet Powitalny nie przysługuje Odbiorcom korzystającym z następujących taryf określonych w Cenniku: C21, C22a, C22b, 

C22w i C23.

2.2. Rabat Biznesowy stanowiący upust, o jaki będą pomniejszane należności Odbiorcy za pobraną na podstawie Umowy energię 

elektryczną na Rachunkach.

2.2.1. Miesięczna wysokość Rabatu Biznesowego ustalona jest zgodnie z tabelą w punkcie 2.3 w zależności od średniego rocznego 

zużycia energii elektrycznej przez Odbiorcę, ustalonego zgodnie z punktem 2.4. oraz uzależniona jest od długości okresu 

obowiązywania Umowy.

2.2.2. Odbiorcy, których średnie roczne zużycie energii jest niższe od 8 MWh uzyskają Rabat Biznesowy w wysokości 10% pod 

warunkiem zawarcia Umowy na okres 24 miesięcy od daty zmiany sprzedawcy, przy czym zostanie on naliczony wyłącznie 

na Rachunkach za energię elektryczną zużytą w drugim roku od daty zmiany sprzedawcy.

2.2.3. Odbiorcy, których średnie zużycie energii jest wyższe lub równe 8 MWh uzyskają Rabat Biznesowy 

w wysokości: 

1) 10% przez cały okres obowiązywania Umowy zawartej na okres 12 miesięcy od daty zmiany sprzedawcy;

albo 

2) 15 % przez cały okres obowiązywania Umowy zawartej na okres 24 miesięcy od daty zmiany sprzedawcy.

2.3. Wartość korzyści:

2.4.   Średnie roczne zużycie energii elektrycznej Odbiorcy na potrzeby ustalenia wartości korzyści oblicza się w oparciu o Fakturę VAT, 

o której mowa w punkcie 1.2 3), w następujący sposób:

wielkość zużycia energii czynnej podanej na Fakturze VAT dostarczonej przez Klienta (Z) podzielona zostaje przez ilość dni 

z okresu rozliczeniowego na Fakturze VAT (D) i następnie pomnożona przez 365 zgodnie ze wzorem:

PP=(Z/D)x365

2.5.   W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca nie uiszcza Opłaty aktywacyjnej przewidzianej w Cenniku. 

2.6.   Korzyści dla Odbiorcy wynikające z niniejszej Oferty Promocyjnej pozostają bez wpływu na inne rabaty i korzyści przyznane Odbiorcy 

w związku z korzystaniem z produktów i usług Orange na podstawie odrębnych porozumień.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych C (dalej „Umowy”) zawartych 

pomiędzy Orange Polska S.A z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Orange, a Odbiorcą, w ramach oferty „Orange Energia dla 

Biznesu”, zwanej dalej Ofertą Promocyjną. 

1.2. Oferta Promocyjna skierowana jest do podmiotów, które:

1) odbierają energię elektryczną z sieci niskiego napięcia na własny użytek w celu zużycia jej w innym celu niż na potrzeby 

gospodarstwa domowego i w okresie trwania promocji podpiszą z Orange Umowę na czas określony – na okres 12 miesięcy lub 

24 miesięcy od daty zmiany sprzedawcy, w ramach, której wybiorą jedną z taryf wskazanych w Cenniku Energii Elektrycznej 

Orange Polska z dnia 13 lutego 2015 r. dla klientów z Grupy Taryfowej C (dalej „Cennik”); 

2) są przyłączone do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej, z którymi Orange ma podpisane obowiązujące 

generalne umowy dystrybucji umożliwiające realizację Umowy;

3) przed podpisaniem Umowy udostępnią Orange do wglądu swoją fakturę VAT lub inny dokument księgowy dotyczący rozliczeń za 

energię elektryczną nie starszy niż 6 miesięcy (dalej „Faktura VAT”), w celu weryfikacji średniego rocznego zużycia energii;

oraz – w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Biznesowego, o którym mowa w punkcie 2.2 poniżej,

4) są stroną jakiejkolwiek innej pisemnej umowy z Orange o świadczenie usług i nie zalegają z płatnościami na rzecz Orange,

- zwanych dalej „Odbiorcami”.

1.3. Warunki Promocyjne opisane w niniejszym regulaminie obowiązują Odbiorców, którzy złożą zamówienie w okresie od dnia 13 lutego 

2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

1.4. Orange zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Oferty Promocyjnej przed terminem wskazanym w punkcie 1.3. 

Skorzystanie przez Orange z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez wpływu na moc wiążącą Umów 

zawartych na warunkach określonych w Regulaminie przed wycofaniem niniejszej Oferty Promocyjnej.

2. Korzyści dla odbiorcy W ramach Oferty 

Promocyjnej Odbiorca uzyskuje:

2.1. Pakiet Powitalny, stanowiący jednorazowy upust, o jaki zostanie pomniejszona należność Odbiorcy za odebraną na podstawie Umowy 

energię elektryczną na Rachunku.

2.1.1. Wartość Pakietu Powitalnego uzależniona jest, zgodnie z tabelą w punkcie 2.3 poniżej, od średniego rocznego zużycia 

energii elektrycznej przez Odbiorcę, ustalonego na zasadach określonych w punkcie 2.4.

2.1.2. Pakiet Powitalny zostanie naliczony na pierwszym wystawionym Rachunku za energię elektryczną. Wartość Pakietu 

Powitalnego zostanie rozliczona w postaci rabatu uzyskanego poprzez zastosowanie stawki 0,02 PLN netto /1 kWh (opłata 

akcyzowa uiszczana obowiązkowo za każdą kWh pobieranej energii elektrycznej czynnej) dla ilości kWh zużytych przez Klienta 

(W), obliczanej według następującego wzoru:

W=P/(C-S)

gdzie:

W - ilość kWh przysługująca Odbiorcy w ramach Pakietu Powitalnego

P - przyznana wartość Pakietu Powitalnego wyrażona w PLN brutto

C - cena zgodna z Cennikiem dla taryfy, z której korzysta Odbiorca w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej

S - stawka 0,02 PLN/1 kWh.

przy czym dla Odbiorców korzystających z taryf wielostrefowych rozliczenie Pakietu Powitalnego nastąpi w częściach, odrębnie 

dla należności za energię elektryczną zużytą w każdej ze stref czasowych, w następującej proporcji: 

3. Opłaty

3.1. W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca może dokonać wyboru dowolnej taryfy zgodnie z Cennikiem.

3.2. Odbiorca jest obowiązany uiszczać Opłatę Miesięczną zgodnie z Cennikiem.

3.3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Odbiorcę przed upływem okresu jej obowiązywania, Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty 

na rzecz Orange odszkodowania stanowiącego iloczyn kwoty 150 PLN oraz liczby miesięcy kalendarzowych pomiędzy dniem 

rozwiązania Umowy, a dniem, do którego Umowa miała obowiązywać, włączając miesiące niepełne. 

3.4. W przypadku, gdy Orange będzie zobowiązana stosować Taryfę zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, rozliczenia 

za odebraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie ze stawkami określonymi w Taryfie Orange, (która będzie wówczas 

również stanowiła integralną część Umowy) zgodnie z taryfą wskazaną w Umowie.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2015 r. i znajduje zastosowanie do Umów zawartych w okresie obowiązywania Oferty 

Promocyjnej wskazanym w punkcie 1.3 powyżej oraz w ramach Oferty Promocyjnej. 

4.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy lub 

Ogólnych Warunków Umów dla umów sprzedaży energii elektrycznej Orange oraz Cennika.

4.3. Pojęcia pisane z wielkiej litery niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Umowie, OWU lub Cenniku.

4.4. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Umowy, OWU lub Cennika stosuje się Regulamin. 

Wariant 
Promocji

zestawienie korzyści

Średnie roczne 
zużycie energii 

elektrycznej (zgodnie 
z wzorem opisanym 

w punkcie 2.4)

Pakiet Powitalny

Dla umów 
zawartych na okres 

12 miesięcy 

Dla umów 
zawartych na okres 

24 miesięcy 

Dla umów 
zawartych na okres 

12 miesięcy 

Dla umów 
zawartych na okres 

24 miesięcy 

Rabat Biznesowy

Pakiet L

Pakiet XL

< 8 MWh

≥ 8 MWh

Niedostępny

10% przez cały okres 
trwania umowy

10% - w drugim roku 
obowiązywania Umowy

15% przez cały okres 
trwania umowy

350 zł netto

Niedostępny

300 zł netto

Niedostępny
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1) 30% wartości Pakietu Powitalnego energii elektrycznej zużytej w strefie szczytowej lub dziennej, oraz   

2) 70% wartości Pakietu Powitalnego dla energii elektrycznej zużytej strefie pozaszczytowej lub nocnej

– zgodnie z Cennikiem.

2.1.3. W przypadku niewykorzystania całości Pakietu Powitalnego w jednym rozliczeniu, zostanie on rozliczony na kolejnych 

Rachunkach za energię elektryczną zużytą w pierwszym roku obowiązywania Umowy. W przypadku niewykorzystania całości 

Pakietu Powitalnego w tym okresie nie przechodzi on na kolejny rok obowiązywania Umowy.

2.1.4. Pakiet Powitalny nie przysługuje Odbiorcom pakietu XL, których średnie roczne zużycie energii jest równe lub wyższe niż 8 MWh.

2.1.5. Pakiet Powitalny nie przysługuje Odbiorcom korzystającym z następujących taryf określonych w Cenniku: C21, C22a, C22b, 

C22w i C23.

2.2. Rabat Biznesowy stanowiący upust, o jaki będą pomniejszane należności Odbiorcy za pobraną na podstawie Umowy energię 

elektryczną na Rachunkach.

2.2.1. Miesięczna wysokość Rabatu Biznesowego ustalona jest zgodnie z tabelą w punkcie 2.3 w zależności od średniego rocznego 

zużycia energii elektrycznej przez Odbiorcę, ustalonego zgodnie z punktem 2.4. oraz uzależniona jest od długości okresu 

obowiązywania Umowy.

2.2.2. Odbiorcy, których średnie roczne zużycie energii jest niższe lub równe 8 MWh uzyskają Rabat Biznesowy w wysokości 10% 

pod warunkiem zawarcia Umowy na okres 24 miesięcy od daty zmiany sprzedawcy, przy czym zostanie on naliczony wyłącznie 

na Rachunkach za energię elektryczną zużytą w drugim roku obowiązywania Umowy.

2.2.3. Odbiorcy, których średnie zużycie energii jest wyższe niż 8 MWh uzyskają Rabat Biznesowy w wysokości: 

1) 10% przez cały okres obowiązywania Umowy zawartej na okres 12 miesięcy od daty zmiany sprzedawcy;  

albo 

2) 15 % przez cały okres obowiązywania Umowy zawartej na okres 24 miesięcy od daty zmiany sprzedawcy.

2.3. Wartość korzyści:

2.4. Średnie roczne zużycie energii elektrycznej Odbiorcy na potrzeby ustalenia wartości korzyści oblicza się w oparciu o Fakturę VAT, 

o której mowa w punkcie 1.2 3), w następujący sposób:

wielkość zużycia energii czynnej podanej na Fakturze VAT dostarczonej przez Klienta (Z) podzielona zostaje przez ilość dni z okresu 

rozliczeniowego na Fakturze VAT (D) i następnie pomnożona przez 365 (ilość dni w 2014 roku) zgodnie ze wzorem:

PP=(Z/D)x365

2.5. W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca nie uiszcza Opłaty Aktywacyjnej przewidzianej w Cenniku. 

2.6. Korzyści dla Odbiorcy wynikające z niniejszej Oferty Promocyjnej pozostają bez wpływu na inne rabaty i korzyści przyznane Odbiorcy 

w związku z korzystaniem z produktów i usług Orange na podstawie odrębnych porozumień.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych C (dalej „Umowy”) zawartych 

pomiędzy Orange Polska S.A z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Orange, a Odbiorcą, w ramach oferty „Orange Energia dla 

Biznesu”, zwanej dalej Ofertą Promocyjną. 

1.2. Oferta Promocyjna skierowana jest do podmiotów, które:

1) odbierają energię elektryczną z sieci niskiego napięcia na własny użytek w celu zużycia jej w innym celu niż na potrzeby 

gospodarstwa domowego i w okresie trwania promocji podpiszą z Orange Umowę na czas określony – na okres 12 miesięcy lub 

24 miesięcy od daty zmiany sprzedawcy, w ramach, której wybiorą jedną z taryf wskazanych w Cenniku Energii Elektrycznej 

Orange Polska z dnia 13 lutego 2015 r. dla klientów z Grupy Taryfowej C (dalej „Cennik”); 

2) są przyłączone do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej, z którymi Orange ma podpisane obowiązujące 

generalne umowy dystrybucji umożliwiające realizację Umowy;

3) przed podpisaniem Umowy udostępnią Orange do wglądu swoją fakturę VAT lub inny dokument księgowy dotyczący rozliczeń za 

energię elektryczną nie starszy niż 6 miesięcy (dalej „Faktura VAT”), w celu weryfikacji średniego rocznego zużycia energii;

oraz – w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Biznesowego, o którym mowa w punkcie 2.2 poniżej,

4) są stroną jakiejkolwiek innej pisemnej umowy z Orange o świadczenie usług i nie zalegają z płatnościami na rzecz Orange,

- zwanych dalej „Odbiorcami”.

1.3. Warunki Promocyjne opisane w niniejszym regulaminie obowiązują Odbiorców, którzy złożą zamówienie w okresie od dnia 13 lutego 

2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

1.4. Orange zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Oferty Promocyjnej przed terminem wskazanym w punkcie 1.3. 

Skorzystanie przez Orange z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez wpływu na moc wiążącą Umów 

zawartych na warunkach określonych w Regulaminie przed wycofaniem niniejszej Oferty Promocyjnej.

2. Korzyści dla odbiorcy W ramach Oferty 

Promocyjnej Odbiorca uzyskuje:

2.1. Pakiet Powitalny, stanowiący jednorazowy upust, o jaki zostanie pomniejszona należność Odbiorcy za odebraną na podstawie Umowy 

energię elektryczną na Rachunku.

2.1.1. Wartość Pakietu Powitalnego uzależniona jest, zgodnie z tabelą w punkcie 2.3 poniżej, od średniego rocznego zużycia 

energii elektrycznej przez Odbiorcę, ustalonego na zasadach określonych w punkcie 2.4.

2.1.2. Pakiet Powitalny zostanie naliczony na pierwszym wystawionym Rachunku za energię elektryczną. Wartość Pakietu 

Powitalnego zostanie rozliczona w postaci rabatu uzyskanego poprzez zastosowanie stawki 0,02 PLN netto /1 kWh (opłata 

akcyzowa uiszczana obowiązkowo za każdą kWh pobieranej energii elektrycznej czynnej) dla ilości kWh zużytych przez Klienta 

(W), obliczanej według następującego wzoru:

W=P/(C-S)

gdzie:

W - ilość kWh przysługująca Odbiorcy w ramach Pakietu Powitalnego

P - przyznana wartość Pakietu Powitalnego wyrażona w PLN brutto

C - cena zgodna z Cennikiem dla taryfy, z której korzysta Odbiorca w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej

S - stawka 0,02 PLN/1 kWh.

przy czym dla Odbiorców korzystających z taryf wielostrefowych rozliczenie Pakietu Powitalnego nastąpi w częściach, odrębnie 

dla należności za energię elektryczną zużytą w każdej ze stref czasowych, w następującej proporcji: 

3. Opłaty

3.1.   W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca może korzystać z grupy taryfowej dostępnej w Cenniku. Grupa taryfowa wybrana na etapie
podpisywania Umowy nie może być inna niż grupa taryfowa, z której Odbiorca korzystał bezpośrednio przed zmianą 

3.2.   Odbiorca jest obowiązany uiszczać Opłatę m  iesięczną zgodnie z Cennikiem.

3.3.   W przypadku rozwiązania Umowy przez Odbiorcę przed upływem okresu jej obowiązywania, Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty 

na rzecz Orange odszkodowania stanowiącego iloczyn kwoty 150 PLN netto oraz liczby miesięcy kalendarzowych pomiędzy 

dniem rozwiązania Umowy, a dniem, do którego Umowa miała obowiązywać, włączając miesiące niepełne. 

3.4.   W przypadku, gdy Orange będzie zobowiązana stosować taryfę zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, rozliczenia 

za odebraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie ze stawkami określonymi w Taryfie Orange, (która będzie 

wówczas również stanowiła integralną część Umowy) zgodnie z taryfą wskazaną w Umowie.

4. Postanowienia końcowe

4.1.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2015 r. i znajduje zastosowanie do Umów zawartych w okresie obowiązywania Oferty 

Promocyjnej wskazanym w punkcie 1.3 powyżej oraz w ramach Oferty Promocyjnej. 

4.2.   We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy lub 

Ogólnych Warunków Umów dla umów sprzedaży energii elektrycznej Orange oraz Cennika. 

4.3.   Pojęcia pisane z wielkiej litery niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Umowie, OWU lub Cenniku.

4.4.   W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Umowy, OWU lub Cennika stosuje się Regulamin. 
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