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Telefon 
domowy

Telewizja  
4K

Orange  
Światłowód

Telefon 
komórkowy

Odbiór w jakości 4K (kanał Festiwal 4K oraz wybrane filmy w Wypożyczalni Filmów VOD) możliwy tylko z odpowiednim sprzętem (dekoder, telewizor).

orange.pl/love

  Orange Światłowód 
  Telewizja 4K 
  Nielimitowane rozmowy
  Jedna umowa i jeden rachunek
  Bezpłatna instalacja

2 | katalog Orange

Telewizja 4K 
– Orange TV

97 kanałów,  
w tym 33 HD

Telefon 
domowy

nielimitowane 
rozmowy w kraju 

i za granicą*

Orange 
Światłowód

100 Mb/s

Telefon 
komórkowy 
nielimitowane 

rozmowy i SMS-y,  
internet 3 GB 

za 69 zł/mies. przez pierwszy rok, potem 99,90 zł/mies.

Orange L ve 
za mniej niż 3 zł dziennie

Abonament za pakiet Orange Love nie zawiera opłaty za dysk PVR. Szczegóły pakietu Orange Love na stronach I i VI cennika, który jest w środku katalogu. 
 * Nielimitowane rozmowy ze stacjonarnymi numerami krajowymi, do UE, USA, Kanady oraz z numerami komórkowymi do USA i Kanady.
 ** Nielimitowane rozmowy dotyczą numerów komórkowych. Każda kolejna karta SIM wymaga zawarcia kolejnej umowy. Opłata miesięczna zawiera rabat Orange Open.

Modem FunBox 3.0 
superszybkie Wi-Fi, transfer danych 

z prędkością osiągalną do tej pory jedynie przy 
połączeniu przewodem

Dekoder TV Samsung
jakość 4K Ultra HD,  

nagrywanie do 3 kanałów jednocześnie,  
VOD – setki filmów do wyboru

dobierz kolejne karty SIM  
z nielimitowanymi  
rozmowami i SMS-ami**

 ■ 19,99 zł/mies. za każdą kartę SIM 

zwiększ prędkość internetu do: 

 ■ 300 Mb/s – dopłacasz 10 zł/mies. przez rok, 
potem 20 zł

 ■ 600 Mb/s – dopłacasz 40 zł/mies. 

 ■ od 49 zł na start, więcej na str. 8-9  ■ od 349 zł na start, więcej na str. 8

wybierz smartfon wybierz telewizor
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Telefon 
domowy

Telewizja  
4K

Orange 
Światłowód

Telefon 
komórkowy

Huawei P9 dual SIM

Nielimitowane rozmowy  
teraz w pakiecie Orange Love 

orange.pl/love

Wybierz pakiet z internetem domowym

749 zł
pierwsza wpłata

50 zł
rata za urządzenie

Podana cena za urządzenie dotyczy pakietu Orange Love za 69 zł miesięcznie (Internet/Telefon komórkowy ze Światłowodem 100 Mb/s). 
Światłowód dostępny na wybranych obszarach.4 | katalog Orange

Szczegóły pakietu Orange Love na stronach I i VI cennika, który jest w środku katalogu. 
* Nielimitowane rozmowy dotyczą numerów komórkowych. Każda kolejna karta SIM wymaga zawarcia kolejnej umowy. Opłata miesięczna zawiera rabat Orange Open.

Orange L ve 
Internet/Telefon komórkowy 

Zapytaj sprzedawcę o najnowsze  
smartfony Samsung Galaxy A oraz 
nowoczesne telewizory 4K Ultra HD. 

Orange Światłowód 100 Mb/s lub  
Neostrada do 80 Mb/s, lub  

LTE dla Domu

Telefon komórkowy 
nielimitowane rozmowy i SMS-y,  

internet 3 GB 

za 69 zł/mies. 

Stwórz idealny pakiet 
na orange.pl/love 

Potrzebujesz więcej informacji?

Dostępność usług w lokalizacji 
sprawdzisz na zasieg.orange.pl.

Zostaw swoje dane na orange.pl/love, 
a oddzwonimy do Ciebie w 28 sekund, 
lub umów się na wizytę w salonie.  
Adresy salonów znajdziesz na salony.orange.pl. 

 ■ od 49 zł na start, więcej na str. 8-9

wybierz smartfon

zwiększ prędkość internetu do: 

 ■ 300 Mb/s – dopłacasz 10 zł/mies. 
 ■ 600 Mb/s – dopłacasz 40 zł/mies. 

dobierz kolejne karty SIM  
z nielimitowanymi  
rozmowami i SMS-ami*

 ■ 19,99 zł/mies. za każdą kartę SIM 
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Alicja po drugiej stronie lustra 
© Disney Enterprises, Inc.

Angry Birds © 2016 Rovio Animation Oy.

Złomowisko Bundesliga Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich

Gdzie jest Dory © Disney/Pixar Zjednoczone stany miłości © AP Manana

Carol © dyst. Gutek Film Nienawistna ósemka © dyst. Monolith Films

Telefon 
domowy

Telewizja  
4K

Orange  
Światłowód

Telefon 
komórkowy

Odbiór w jakości 4K (kanał Festiwal 4K oraz wybrane filmy w Wypożyczalni Filmów VOD) możliwy tylko z odpowiednim sprzętem (dekoder, telewizor).

orange.pl/love

Telewizja w pakiecie Orange Love 

6 | katalog Orange

wybierz opcje dodatkowe do Pakietu Optymalnego lub Pakietu Bogatego

za 0 zł przez 2 miesiące,  
potem 49,99 zł/mies.

CANAL+ Prestige  ––––––––––––––

    

   
2

Multiroom
10 zł/mies. 

Orange TV Go 
telewizja mobilna
4,99 zł/mies.

CANAL+ Select za 0 zł przez 2 mies., potem 39,99 zł/mies. 

     
2

Orange L ve 
Internet/Telefon komórkowy/Telefon domowy/TV

wybierz gotowy pakiet

dobierz dodatkowe pakiety

Telefon 
komórkowy 

Telewizja 4K  
– Orange TV

Telefon  
domowy

Orange 
Światłowód  

100 Mb/s

Niegwarantowany.

sport  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   

dla dzieci  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      

wiedza  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

       

informacje  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             

rozrywka –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

       

muzyka  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

        

film ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   MIEJSCE ZBRODNI          

ogólnotematyczne ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   

HD

         

Pakiet Optymalny 97 kanałów, w tym 33 HD

ogólnotematyczne  –– 
 

  

film  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     
HD

     

sport  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     

dla dzieci  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     

wiedza  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

         

rozrywka –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

       

muzyka  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      

informacje  ––––––––––––––––––––

 

Pakiet Bogaty za 0 zł przez 3 mies., potem 29,90 zł/mies. 144 kanały, w tym 61 HD

HBO  ––––––––––––––––––

   

za 0 zł przez miesiąc, 
potem 30 zł/mies.

Pakiet Cinemax  –––––––

  

za 15 zł/mies.
za 0 zł przez miesiąc,  
potem 5 zł/mies.

Multi+  –––––––––––––––––

   

 

za 69 zł/mies. przez pierwszy rok, potem 99,90 zł/mies.

Szczegóły pakietu Orange Love i oferty telewizyjnej na stronach I i VI cennika, który jest w środku katalogu. katalog Orange | 7 

http://www.orange.pl/love


   

Alicja po drugiej stronie lustra 
© Disney Enterprises, Inc.

Angry Birds © 2016 Rovio Animation Oy.

Złomowisko Bundesliga Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich

Gdzie jest Dory © Disney/Pixar Zjednoczone stany miłości © AP Manana

Carol © dyst. Gutek Film Nienawistna ósemka © dyst. Monolith Films

Telefon 
domowy

Telewizja  
4K

Orange  
Światłowód

Telefon 
komórkowy

Odbiór w jakości 4K (kanał Festiwal 4K oraz wybrane filmy w Wypożyczalni Filmów VOD) możliwy tylko z odpowiednim sprzętem (dekoder, telewizor).

orange.pl/love

Telewizja w pakiecie Orange Love 

6 | katalog Orange

wybierz opcje dodatkowe do Pakietu Optymalnego lub Pakietu Bogatego

za 0 zł przez 2 miesiące,  
potem 49,99 zł/mies.

CANAL+ Prestige  ––––––––––––––

    

   
2

Multiroom
10 zł/mies. 

Orange TV Go 
telewizja mobilna
4,99 zł/mies.

CANAL+ Select za 0 zł przez 2 mies., potem 39,99 zł/mies. 

     
2

Orange L ve 
Internet/Telefon komórkowy/Telefon domowy/TV

wybierz gotowy pakiet

dobierz dodatkowe pakiety

Telefon 
komórkowy 

Telewizja 4K  
– Orange TV

Telefon  
domowy

Orange 
Światłowód  

100 Mb/s

Niegwarantowany.

sport  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   

dla dzieci  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      

wiedza  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

       

informacje  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             

rozrywka –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

       

muzyka  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

        

film ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   MIEJSCE ZBRODNI          

ogólnotematyczne ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   

HD

         

Pakiet Optymalny 97 kanałów, w tym 33 HD

ogólnotematyczne  –– 
 

  

film  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     
HD

     

sport  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     

dla dzieci  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     

wiedza  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

         

rozrywka –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

       

muzyka  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      

informacje  ––––––––––––––––––––

 

Pakiet Bogaty za 0 zł przez 3 mies., potem 29,90 zł/mies. 144 kanały, w tym 61 HD

HBO  ––––––––––––––––––

   

za 0 zł przez miesiąc, 
potem 30 zł/mies.

Pakiet Cinemax  –––––––

  

za 15 zł/mies.
za 0 zł przez miesiąc,  
potem 5 zł/mies.

Multi+  –––––––––––––––––

   

 

za 69 zł/mies. przez pierwszy rok, potem 99,90 zł/mies.

Szczegóły pakietu Orange Love i oferty telewizyjnej na stronach I i VI cennika, który jest w środku katalogu. katalog Orange | 7 



polecane 
do pakietu 

Orange 
L ve

55" Samsung UHD (4K) Smart TV KU6400

polecane 
do pakietu 

Orange 
L ve

49" Samsung UHD (4K) Smart TV KU6400

Zamówienie możemy dostarczyć kurierem, pocztą 
lub możesz odebrać je osobiście w salonie Orange.

Orange

Szczegóły na stronie VIII cennika, który jest w środku katalogu.

Orange Smart Care

Polecane urządzenia 

lub

nowość – tylko w Orange

Kompleksowy serwis smartfona pierwszy miesiąc w prezencie, 
potem tylko 7,98 zł/mies.

kolor różowy 
wyłącznie 
w Orange

polecane 
do pakietu 

Orange 
L ve

Samsung Galaxy A5 (2017)

polecane 
do pakietu 

Orange 
L ve

iPhone 5s 16 GB

Sony Xperia™ XZ

polecane 
do pakietu 

Orange 
L ve

Huawei P9 lite dual SIMSony Xperia™ XA

polecane 
do pakietu 

Orange 
L ve

Samsung Galaxy J5 (2016) dual SIM Huawei P8 lite dual SIM

iPhone 7 32 GB

polecane 
do pakietu 

Orange 
L ve

Samsung Galaxy S7 edge
konsola Xbox One S

w zestawie z grami

749 zł
pierwsza wpłata

40 zł
rata za urządzenie

449 zł
pierwsza wpłata

35 zł
rata za urządzenie

479 zł
pierwsza wpłata

45 zł
rata za urządzenie

299 zł
pierwsza wpłata

25 zł
rata za urządzenie

69 zł
pierwsza wpłata

20 zł
rata za urządzenie

199 zł
pierwsza wpłata

25 zł
rata za urządzenie

799 zł
pierwsza wpłata

80 zł
rata za urządzenie

999 zł
pierwsza wpłata

75 zł
rata za urządzenie

749 zł
pierwsza wpłata

100 zł
rata za urządzenie

349 zł
pierwsza wpłata

90 zł
rata za urządzenie

8 | katalog Orange

Polecane urządzenia 

smartfony dostępne w zestawach z telewizorami

lub lub lub

orange.pl/telefonkomorkowy

polecane 
do pakietu 

Orange 
L ve

LG X powerSamsung Galaxy A5 (2017) Samsung Galaxy J3 (2016) dual SIM

polecane 
do pakietu 

Orange 
L ve

Alcatel Shine Lite

Huawei P9 lite dual SIM LG K4 LTELG K10 LTE

polecane 
do pakietu 

Orange 
L ve

HTC Desire 626

polecane 
do pakietu 

Orange 
L ve

Huawei P8 lite dual SIM

Samsung Galaxy J5  
(2016) dual SIM

Samsung Galaxy A5  
(2017)

Samsung Galaxy S7 edge Samsung Galaxy J3  
(2016) dual SIM

konsola Xbox One S
w zestawie z grami

149 zł
pierwsza wpłata

20 zł
rata za urządzenie

99 zł
pierwsza wpłata

20 zł
rata za urządzenie

69 zł
pierwsza wpłata

15 zł
rata za urządzenie

0 zł
pierwsza wpłata

10 zł
rata za urządzenie

0 zł
pierwsza wpłata

15 zł
rata za urządzenie

49 zł
pierwsza wpłata

20 zł
rata za urządzenie

149 zł
pierwsza wpłata

20 zł
rata za urządzenie

259 zł
pierwsza wpłata

25 zł
rata za urządzenie

Wszystkie urządzenia w katalogu dostępne są do wyczerpania zapasów, ceny są ważne na dzień 10.02.2017 r. i mogą ulec zmianie. O dostępność zapytaj 
sprzedawcę. W przypadku urządzeń polecanych do pakietu Orange Love prezentowane ceny dotyczą pakietu Orange Love Internet/Telefon komórkowy 
w opcjach do 100 Mb/s z abonamentem 69 zł. W przypadku pozostałych urządzeń prezentowane ceny dotyczą abonamentu Smart Plan LTE 69,99,  
uwzględniającego rabaty ofertowe opisane w nocie prawnej na stronie VI cennika, który jest w środku katalogu. 
Wyłączność kolorystyczna w przypadku urządzenia Samsung Galaxy A5 (2017) do 31.03.2017 r. na rynku operatorskim.

katalog Orange | 9 
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Huawei P8 lite dual SIM

Samsung Galaxy J5  
(2016) dual SIM

Samsung Galaxy A5  
(2017)

Samsung Galaxy S7 edge Samsung Galaxy J3  
(2016) dual SIM

konsola Xbox One S
w zestawie z grami

149 zł
pierwsza wpłata

20 zł
rata za urządzenie

99 zł
pierwsza wpłata

20 zł
rata za urządzenie

69 zł
pierwsza wpłata

15 zł
rata za urządzenie

0 zł
pierwsza wpłata

10 zł
rata za urządzenie

0 zł
pierwsza wpłata

15 zł
rata za urządzenie

49 zł
pierwsza wpłata

20 zł
rata za urządzenie

149 zł
pierwsza wpłata

20 zł
rata za urządzenie

259 zł
pierwsza wpłata

25 zł
rata za urządzenie

Wszystkie urządzenia w katalogu dostępne są do wyczerpania zapasów, ceny są ważne na dzień 10.02.2017 r. i mogą ulec zmianie. O dostępność zapytaj 
sprzedawcę. W przypadku urządzeń polecanych do pakietu Orange Love prezentowane ceny dotyczą pakietu Orange Love Internet/Telefon komórkowy 
w opcjach do 100 Mb/s z abonamentem 69 zł. W przypadku pozostałych urządzeń prezentowane ceny dotyczą abonamentu Smart Plan LTE 69,99,  
uwzględniającego rabaty ofertowe opisane w nocie prawnej na stronie VI cennika, który jest w środku katalogu. 
Wyłączność kolorystyczna w przypadku urządzenia Samsung Galaxy A5 (2017) do 31.03.2017 r. na rynku operatorskim.
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Przenieś numer i zyskaj 
nawet 6 miesięcy w prezencie

Oferta

Nawet  
6 miesięcy 

abonamentu 
w prezencie

orange.pl/przeniesnumer

Jeżeli wybierzesz więcej ofert od Orange, zyskasz dodatkowy rabat – o szczegóły zapytaj sprzedawcę.

 ■ nielimitowane rozmowy i SMS-y 
do wszystkich sieci komórkowych 

 ■ internet 2 GB

29,99 zł/mies. 
 ■ nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y 
do wszystkich sieci komórkowych 

 ■ nielimitowane rozmowy 
z numerami stacjonarnymi

 ■ internet 10 GB
 ■ 400 minut i 100 MB w roamingu w UE

69,99 zł/mies.

Abonament komórkowy Smart Plan LTE z telefonem

Sprawdź pełną ofertę Smart Plan LTE i wybierz najlepszą dla siebie.

Samsung Galaxy A3 (2017)

Szczegóły oferty Smart Plan LTE na stronach II i VI cennika, który jest w środku katalogu. Cena za urządzenie dotyczy abonamentu Smart Plan LTE 69,99.

119 zł
pierwsza wpłata

35 zł
rata za urządzenie

10 | katalog Orange
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Zapytaj sprzedawcę o Orange Światłowód lub wyślij SMS o treści ULTRA pod numer 6500, a oddzwonimy do Ciebie (opłata zgodnie z Twoją taryfą).

stała superprędkość niezależna od liczby użytkowników
ultraszybkie wysyłanie i ładowanie dużych plików
instalacja, aktywacja i modem Wi-Fi za 0 zł
montaż w ciągu 48 godz. od zamówienia

Orange Światłowód

Oferta Orange Światłowód w opcjach 100 Mb/s, 300 Mb/s i 600 Mb/s dostępna na wybranych obszarach. Szczegóły oferty na stronach I i VI cennika,
który jest w środku katalogu.

39 zł/mies. przez pierwszy rok,  
potem 69 zł/mies.

Superprędkość
100, 300 

lub 600 Mb/s

Orange Światłowód  
– technologia przyszłości

Technologie

Orange Światłowód 100 Mb/s 

12 | katalog Orange

Kup dwie usługi mobilne, zyskaj rabat Orange Open i płać aż 240 zł mniej przez całą umowę. Dodatkowo 10 zł zniżki na fakturze przez rok z Orange Finanse13.1.Zapytaj sprzedawcę o Orange Światłowód lub wyślij SMS o treści ULTRA pod numer 6500, a oddzwonimy do Ciebie (opłata zgodnie z Twoją taryfą).

Najszybszy w Polsce 
internet mobilny 4G LTE  

4G LTE  
bez limitu  
danych 

Samsung Galaxy  
Tab A 10.1 (2016)

Internet mobilny Orange FreeNet

Według rankingu Speedtest najszybszy internet mobilny 
w 2016 r. dostarczył Orange. Więcej na www.speedtest.pl.

 ■ internet 5 GB

19,90 zł/mies.  
w ofercie bez urządzenia

 ■ internet 40 GB 
 ■ 500 MB w roamingu w UE 
do wykorzystania przez 24 miesiące

44,90 zł/mies.  
w ofercie z urządzeniem

Do podanej raty za urządzenie należy doliczyć abonament Orange FreeNet 44,90. Szczegóły ofert Orange FreeNet oraz Orange Finanse na stronach 
III, VI, VII i VIII cennika, który jest w środku katalogu.

19 zł
pierwsza wpłata

40 zł
rata za urządzenie

katalog Orange | 13 
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Internet mobilny Orange FreeNet
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19,90 zł/mies.  
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 ■ internet 40 GB 
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19 zł
pierwsza wpłata

40 zł
rata za urządzenie
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Zdobywca nagrody w rankingu 
„Przyjazny Bank Newsweeka – 2016” 

w kategorii „bankowość mobilna”
10 zł zniżki miesięcznie przez rok 
płać kartą Orange Finanse lub BLIK-iem 
co najmniej 300 zł miesięcznie i zyskaj zniżki na fakturze 
lub ekstradoładowanie Orange na kartę13.1

Energetyczne Konto  Zyskaj nawet 240 zł – skorzystaj z oferty Energetyczne Konto w Orange Energia i opłacaj terminowo faktury za energię 
z konta Orange Finanse. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.orange.pl/energetycznekonto13.1.

0 zł

Bezwarunkowe 0 zł
za kartę do konta, za prowadzenie 
Konta Osobistego, za przelewy 
internetowe w zł, za wypłaty 
ze wszystkich bankomatów w kraju13.2

Do 4 tys. zł  
gotówki od ręki
szybka decyzja kredytowa, 
niska rata dopasowana 
do Twoich potrzeb13.4

3,5 %

Oprocentowanie 
nominalne w skali roku
na Koncie Oszczędnościowym 
przez 6 miesięcy do 10 tys. zł13.3

10 zł

Pieniądze

Oszczędzaj na rachunkach w Orange, 
płacąc kartą bankową Orange Finanse

0 zł  
za wypłaty 

ze wszystkich 
bankomatów 

w kraju

orangefinanse.pl

Orange Finanse produkty bankowe dostarcza mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa. 
Szczegóły oferty Orange Finanse na stronach IV i VII w przypisach 13.1-13.5 cennika, który jest w środku katalogu.14 | katalog Orange

200 zł 
na start 

i gwarancja  
stałej ceny  
przez 4 lata

Jak zyskać 200 zł na start?
 ■ przyjdź do salonu Orange z fakturą za prąd 
od obecnego sprzedawcy

 ■ wszystkie formalności załatwimy za Ciebie

Podziel się oszczędnościami
 ■ odbierz z salonu kartę 200 zł na energię 
i przekaż ją bliskiej osobie – ona również 
będzie mogła zaoszczędzić z Orange Energia

Zyskaj nawet 240 zł – skorzystaj z oferty Energetyczne Konto w Orange Energia i opłacaj terminowo faktury za energię 
z konta Orange Finanse. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.orange.pl/energetycznekonto13.1.

Ciesz się najniższą ceną 
w Orange Energia

orange.pl/200naenergie 

Ponad 97% gospodarstw domowych w zasięgu 
Orange Energia

Dzwoń z domowego  
bez limitu

DomDom

 ■ nielimitowane rozmowy z numerami stacjonarnymi 
w kraju i za granicą (strefa I)

 ■ możliwość dokupienia pakietu 60 minut rozmów 
z numerami komórkowymi

 
Telefon  

domowy

Plan na Każdy Dzień za 29 zł/mies.
przez pierwszych 6 mies., potem 49 zł mies.

 ■ nielimitowane rozmowy z numerami stacjonarnymi 
w kraju i za granicą (strefa I)

 ■ nielimitowane rozmowy z numerami komórkowymi 
w kraju

Plan Bez Ograniczeń za 49 zł/mies.
przez pierwszych 6 mies., potem 69 zł

Podane ceny dotyczą promocji „Pół roku za mniej” obowiązującej do 20 kwietnia 2017 r. 

Szczegóły oferty Telefon Domowy na stronach 
IV i VII cennika, który jest w środku katalogu.Szczegóły oferty Orange Energia na stronach IV i VII cennika, który jest w środku katalogu. katalog Orange | 15 
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tylko na akcesoria.orange.plwyprzedaż

Polecane 
akcesoria

Karta pamięci Sandisk 8 GB

od 19 zł
z adapterem SD

Ładowarka samochodowa

od 39 zł
 Energizer 2,4 A, 2 × USB

Adapter typu C

od 19 zł
 

Powerbank Platinet 5200 mAh

49 zł
różne kolory

Słuchawka Bluetooth

od 59 zł
 

Szkła dedykowane

od 19 zł
pasujące do smartfonów Alcatel Pixi 4.4, Lumia 650, LG K4, Xperia E5,  

Huawei P8 Lite, LG K10, Samsung Galaxy J3 i J5

Słuchawki Sennheiser HD 461 G

259 zł
 współpracujące z oprogramowaniem Android i iOS

Więcej akcesoriów na www.akcesoria.orange.pl oraz w salonach Orange. 

Powerbank 2300 mAh

od 15 zł
różne rodzaje i kolory

Powerbank Platinet 8000 mAh

od 59 zł
różne kolory

Rękawiczki do smartfona SBS

od 29 19 zł
różne rozmiary i kolory

wyprzedaż

Słuchawki douszne

od 59 39 zł
SBS MIX 40 i MIX 60

16 | katalog Orange

dostępne na orange.pl dostępne na orange.pl

Etui do smartfona  
Samsung Galaxy S7 Edge

od 79 zł
różne rodzaje i kolory

Plecki

od 39 zł
pasujące do smartfonów iPhone 6, 6s i 7

Etui

od 19 zł
pasujące do smartfonów Huawei P8 Lite i P9 Lite

Etui wodoodporne

25 zł
idealne na stok 

Specjalna cena 
dla otwierających 
Konto Osobiste  
w Orange Finanse

Słuchaj muzyki ze

Obsługa dopasowana 
do Twoich potrzeb

Szczegóły oferty Orange Finanse w przypisie 13.5 
na stronie VII cennika, który jest w środku katalogu.

Adresy salonów znajdziesz  
na www.orange.pl w zakładce  
O NAS / salony Orange

Na www.orange.pl  
przez 24 godziny na dobę  
7 dni w tygodniu

www

Pod numerem 801 234 567  
(opłata zgodnie z Twoją taryfą)

Między innymi w sklepach 
Media Markt, Saturn, 
Media Expert i Neonet

Więcej akcesoriów na www.akcesoria.orange.pl  
oraz w salonach Orange. 

Zapłać punktami PAYBACK  
za akcesoria w wybranych 
salonach Orange oraz 
na akcesoria.orange.pl.

Pamięć USB 16 GB 1 zł
dodatkowe miejsce na różne pliki

Powerbank 4400 mAh 1 zł
przenośna ładowarka, przydatna w podróży

Smartwatch Timex  
Ironman classic 50 move+

19 zł
pierwsza wpłata

29,99 zł
rata za urządzenie

 
Okulary Orange VR

19 zł
pierwsza wpłata

29,99 zł
rata za urządzenie

Etui do smartfona  
Samsung Galaxy S7 

od 59 zł
różne rodzaje i kolory

Etui do smartfona  
Samsung Galaxy J3 (2016)

od 49 zł
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Etui do smartfona  
Samsung Galaxy S7 Edge
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różne rodzaje i kolory

Plecki

od 39 zł
pasujące do smartfonów iPhone 6, 6s i 7

Etui

od 19 zł
pasujące do smartfonów Huawei P8 Lite i P9 Lite

Etui wodoodporne

25 zł
idealne na stok 

Specjalna cena 
dla otwierających 
Konto Osobiste  
w Orange Finanse

Słuchaj muzyki ze

Obsługa dopasowana 
do Twoich potrzeb

Szczegóły oferty Orange Finanse w przypisie 13.5 
na stronie VII cennika, który jest w środku katalogu.

Adresy salonów znajdziesz  
na www.orange.pl w zakładce  
O NAS / salony Orange

Na www.orange.pl  
przez 24 godziny na dobę  
7 dni w tygodniu

www

Pod numerem 801 234 567  
(opłata zgodnie z Twoją taryfą)

Między innymi w sklepach 
Media Markt, Saturn, 
Media Expert i Neonet

Więcej akcesoriów na www.akcesoria.orange.pl  
oraz w salonach Orange. 

Zapłać punktami PAYBACK  
za akcesoria w wybranych 
salonach Orange oraz 
na akcesoria.orange.pl.

Pamięć USB 16 GB 1 zł
dodatkowe miejsce na różne pliki

Powerbank 4400 mAh 1 zł
przenośna ładowarka, przydatna w podróży

Smartwatch Timex  
Ironman classic 50 move+

19 zł
pierwsza wpłata

29,99 zł
rata za urządzenie

 
Okulary Orange VR

19 zł
pierwsza wpłata

29,99 zł
rata za urządzenie

Etui do smartfona  
Samsung Galaxy S7 

od 59 zł
różne rodzaje i kolory

Etui do smartfona  
Samsung Galaxy J3 (2016)

od 49 zł
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Odbiór w salonie

Znajdź salon Orange

Dostęp do konta 
w Twoim smartfonie

Sprawdź zasięg
usług Orange

Sprawdź

Sprawdź

Sprawdź

Sprawdź

Sprawdź

Poleć Orange Światłowód 
i zarabiaj z aplikacją

#goFibre

http://www.orange.pl/kid,4002009278,id,4004088735,article.html?search=active&query=dostawa
https://www.orange.pl/view/salonysprzedazy
http://www.orange.pl/kid,4004238929,id,4004255153,article.html#menumojorange
https://www.orange.pl/view/mapazasiegu
http://szybciejniz.pl/

