
 

strona 1 z 1 

cennik produktów w „Ofercie z telefonem lub inny urządzeniem” 

 

   cennik Samsung Galaxy S8 / Samsung Galaxy S8+ 

(przedsprzedaż na WWW) 

w „Ofercie z telefonem lub inny urządzeniem” 
dla abonentów Smart Plan LTE i Smart Plan LTE Główny oraz w promocji 

„Smart Plan LTE Open” 

obowiązujący od 30 marca 2017r. do 19 kwietnia 2017r.  

przy zawieraniu nowej umowy, przenoszeniu numeru  

i przedłużaniu umowy na 24 miesiące 
 

 

 

 

tabela 1 – wysokość pierwszej wpłaty i opłata miesięczna2 czyli suma kwot abonamentu1, rabatu3 oraz 

miesięcznej raty za sprzęt; nie uwzględnia rabatu dostępnego w promocji „Orange Open Extra”    
obowiązuje w przypadku zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych / aneksu na 24 miesiące 

 

Nazwa planu taryfowego 
Smart Plan LTE 

Smart Plan LTE 

Główny 

39,99 49,99 69,99 89,99 99,99 149,99 

 Pierwsza wpłata na start + opłata miesięczna (w zł) 

Samsung Galaxy S8 
1049 + 

129,99/mc 

999 + 

134,99/mc 

899 + 

149,99/mc 

769 + 

159,99/mc 

899 + 

179,99/mc 

769 + 

204,99/mc 

Samsung Galaxy S8+ 
1099 + 

149,99/mc 

999 + 

154,99/mc 

899 + 

169,99/mc 

769 + 

179,99/mc 

899 + 

199,99/mc 

769 + 

224,99/mc 

 

 

 

tabela 2 – całkowity koszt urządzenia (suma pierwszej wpłaty oraz 24 miesięcznych rat) w zł. z VAT 
Obowiązuje w przypadku zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych / aneksu na 24 miesiące 

 

Nazwa planu taryfowego 
Smart Plan LTE 

Smart Plan LTE 

Główny 

39,99 49,99 69,99 89,99 99,99 149,99 

Samsung Galaxy S8 3688,98 3519,13 3298,97 2928,97 3298,97 2569,13 

Samsung Galaxy S8+ 4218,97 3999,12 3778,97 3408,97 3778,97 3049,12 

 

 

 

 

 

 

 
1) uwzględnia rabat w wysokości 5,01zł za elektroniczną formę faktury i terminową płatność rachunków, rabat w wysokości 

5,99zł za wyrażenie zgody na kontakt na numery telefoniczne dostępne w Orange Polska S.A. w celu przedstawienia oferty 

Orange oraz rabat w wysokości 4,99zł za przedłużenie lub zawarcie umowy na czas oznaczony. 
2) Opłata nie zawiera dodatkowych usług poza abonamentem  
3) Rabat w ramach promocji „20 zł rabatu na Abonament w sprzedaży Oferty z telefonem lub innym urządzeniem”. 

 


