Abonament Komórkowy
Korzystaj z rozwiązań bez limitu w Orange

Plan
Standardowy

Plan
Optymalny

Plan
Wzbogacony

39,99 zł

49,99 zł

69,99 zł

Rozmowy bez
limitu w kraju i
w roamingu w UE







SMS-y, MMS-y bez
limitu w kraju i w
roamingu w UE







bez limitu GB

bez limitu GB

Abonament
miesięczny

Internet w
telefonie






5GB

10 GB

2,6 GB w UE

3,2 GB w UE

20 GB

4,5 GB w UE

Orange Smart Care za 0 zł przez pierwszy miesiąc, potem 8,99 zł/mies.
+ 5 GB dla przedłużających umowę
W każdej chwili można doładować konto dodatkowym pakietem danych 1GB za 3 zł
Przy zakupie oferty Plan Komórkowy na czas określony na 24 mies opłata aktywacyjna 49,99 zł

Prezentowane wartości abonamentów uwzględniają rabaty, które otrzymujesz, jeżeli wyrazisz zgodę na e-fakturę i terminowe płatności –5,00zł oraz zgodę marketingową –5,00zł. Brak
wyrażenia zgody na e-fakturę i zgody marketingowej spowoduje podwyższenie abonamentu na kolejnych krokach procesu składania zamówienia.
W przypadku zawarcia nowej umowy, również w wyniku przeniesienia numeru od innego operatora albo z innej oferty Orange na kar tę lub z oferty njumobile doliczana jest opłata
aktywacyjna 49,99zł.

Dla pracowników Waszej firmy specjalny rabat w wysokości 10 zł miesięcznie
do wykorzystania na obniżenie raty za urządzenie (smartfon, tablet, laptop, router)
Rabaty nie sumują się
Oferta dostępna przy przedłużeniu i zawieraniu nowej umowy na 24 miesiące.

240 zł rabatu na smartfon

Razem korzystniej
Połącz dowolny Plan Komórkowy z innym dowolnym Planem Komórkowym

 Nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y w Polsce i w roamingu w UE. GB dostępne w UE wg cennika usług w
roamingu.

 Po wykorzystaniu 10 GB w Planie Optymalnym lub 20 GB w Planie Wzbogaconym z abonamentu z pełną
prędkością, dalsza transmisja danych spada do 1 Mb/s.

 Do każdej karty SIM można dokupić smartfon w atrakcyjnej cenie.
 Na każdą kolejną kartę SIM obowiązuje rabat 20 zł/mies.
 W ofercie dla Duetów lub Rodziny nie ma opłaty aktywacyjnej na kolejne dobrane karty
Prezentowane wartości abonamentów uwzględniają rabaty, które otrzymujesz, jeżeli wyrazisz zgodę na e-fakturę i terminowe płatności –5,00zł oraz zgodę
marketingową –5,00zł. Brak wyrażenia zgody na e-fakturę i zgody marketingowej spowoduje podwyższenie abonamentu na kolejnych krokach procesu
składania zamówienia.
W przypadku zawarcia nowej umowy, również w wyniku przeniesienia numeru od innego operatora albo z innej oferty Orange na kartę lub z oferty njumobile
doliczana jest opłata aktywacyjna 49,99zł.

Dla pracowników Waszej firmy specjalny rabat w wysokości 10 zł miesięcznie
do wykorzystania na obniżenie raty za urządzenie (smartfon, tablet, laptop, router)
Rabaty nie sumują się
Oferta dostępna przy przedłużeniu i zawieraniu nowej umowy na 24 miesiące.

240 zł rabatu na smartfon

