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cennik  

usługi Dostęp do Internetu DSL 

 

Cennik usługi Dostęp do Internetu DSL obowiązuje Abonentów/klientów, którzy po dniu 1 lutego 2014 r. zawarli z Orange umowę 

o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Dostęp do Internetu DSL lub aneks do umowy o świadczenie przez Orange Polska S.A. 

usługi Dostęp do Internetu DSL 

tabela 1. 

Opłaty instalacyjne – opłaty jednorazowe 

Poz. Wyszczególnienie tytułu opłaty 

Opłata 

podstawowa  
(zł) 

Podatek VAT 
(zł) 

Opłata 

z podatkiem 
VAT (zł) 

1 2 3 4 5 

1. Instalacja podstawowa usługi Dostęp do Internetu DSL. 799,00 183,77 982,77 

2. Instalacja rozszerzona usługi Dostęp do Internetu DSL dla wszystkich opcji. 999,00 229,77 1228,77 

3. Instalacja Premium usługi Dostęp do Internetu DSL dla wszystkich opcji. 1199,00 275,77 1474,77 

4. Instalacja Łącza, na którym świadczona będzie usługa Dostęp do Internetu DSL. 160,00 36,80 196,80 

tabela 2. 

Miesięczne opłaty abonamentowe za usługę Dostęp do Internetu DSL oraz miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie Łącza 

Poz. Wyszczególnienie tytułu opłaty 
Opłata 

podstawowa 

(zł) 

Podatek VAT 
(zł) 

Opłata 
z podatkiem 

VAT (zł) 

1 2 3 4 5 

1. 

DSL 250 

Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji do / od Abonenta 256 
kbit/s / 128 kbit/s. 
Stała 4 adresowa podsieć publicznych adresów IP. E-security podstawowy pakiet 

bezpieczeństwa sieciowego. Indywidualny profil usługowy. Brak ograniczeń ilości 
przesyłanych informacji. Pakiet hostingowy Standard. 

139,00 31,97 170,97 

2. 

DSL 500 
Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji do / od Abonenta 512 
kbit/s / 128 kbit/s. 

Stała 4 adresowa podsieć publicznych adresów IP. E-security podstawowy pakiet 
bezpieczeństwa sieciowego. Indywidualny profil usługowy. Brak ograniczeń ilości 
przesyłanych informacji. Pakiet hostingowy Standard. 

179,00 41,17 220,17 

3. 

DSL 1000 
Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji do / od Abonenta 1024 

kbit/s / 256 kbit/s. 
Stała 4 adresowa podsieć publicznych adresów IP. E-security podstawowy pakiet 
bezpieczeństwa sieciowego. Indywidualny profil usługowy. Brak ograniczeń ilości 

przesyłanych informacji. Pakiet hostingowy Standard. 

229,00 52,67 281,67 
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Miesięczne opłaty abonamentowe za usługę Dostęp do Internetu DSL oraz miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie Łącza 

Poz. Wyszczególnienie tytułu opłaty 

Opłata 

podstawowa 
(zł) 

Podatek VAT 
(zł) 

Opłata 

z podatkiem 
VAT (zł) 

1 2 3 4 5 

4. 

DSL 2000 
Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji do / od Abonenta 2048 
kbit/s / 256 kbit/s.  

Stała 4 albo 8 adresowa podsieć publicznych adresów IP. E-security podstawowy pakiet 
bezpieczeństwa sieciowego. Indywidualny profil usługowy. Brak ograniczeń ilości 
przesyłanych informacji. Pakiet hostingowy Standard. 

299,00 68,77 367,77 

5. 

DSL 4000 
Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji do / od Abonenta 4096 

kbit/s / 512 kbit/s. 
Stała 4 albo 8 adresowa podsieć publicznych adresów IP. E-security podstawowy pakiet 
bezpieczeństwa sieciowego. Indywidualny profil usługowy. Brak ograniczeń ilości 

przesyłanych informacji. Pakiet hostingowy Standard. 

349,00 80,27 429,27 

6. 

DSL 8000 

Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji do / od Abonenta 8192 
kbit/s / 640 kbit/s. 
Stała 4 albo 8 adresowa podsieć publicznych adresów IP. E-security podstawowy pakiet 

bezpieczeństwa sieciowego. Indywidualny profil usługowy. Brak ograniczeń ilości 
przesyłanych informacji. Pakiet hostingowy Standard. 

399,00 91,77 490,77 

7. 

DSL 10000 
Stały dostęp do sieci Internetu z maksymalną prędkością transmisji: 
do Abonenta – w przedziale od 998 kbit/s do 10 Mbit/s, 

od Abonenta – w przedziale od 256 kbit/s do 1 Mbit/s. 
Stała 4 adresowa podsieć publicznych adresów IP. E-security podstawowy pakiet 
bezpieczeństwa sieciowego. Indywidualny profil usługowy. Brak ograniczeń ilości 

przesyłanych informacji. Pakiet hostingowy Standard. 

329,00 75,67 404,67 

8. 

DSL 15000 

Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji do / od Abonenta 15360 
kbit/s / 800 kbit/s. 
Stała 4 albo 8 adresowa podsieć publicznych adresów IP. E-security podstawowy pakiet 

bezpieczeństwa sieciowego. Indywidualny profil usługowy. Brak ograniczeń ilości 
przesyłanych informacji. Pakiet hostingowy Standard. 

499,00 114,77 613,77 

9. 

DSL Dynamiczny 
Stały dostęp do sieci Internetu z maksymalną prędkością transmisji: 
do Abonenta – w przedziale od 10 Mbit/s do 80 Mbit/s, 

od Abonenta – w przedziale od 1 Mbit/s do 4 Mbit/s. 
Stała 4 albo 8 adresowa podsieć publicznych adresów IP. E-security podstawowy pakiet 
bezpieczeństwa sieciowego. Indywidualny profil usługowy. Brak ograniczeń ilości 

przesyłanych informacji. Pakiet hostingowy Standard. 

699 160,77 859,77 

10. 
Utrzymanie Łącza dla usługi Dostęp do Internetu DSL (w przypadku niekorzystania z usługi 

telefonicznej w dostępie analogowym na tym Łączu). 
23,77 5,47 29,24 
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tabela 3. 

Inne opłaty 

Poz. Wyszczególnienie tytułu opłaty 
Opłata 

podstawowa  
(zł) 

Podatek VAT 

(zł) 

Opłata 
z podatkiem 

VAT (zł) 

1 2 3 4 5 

1. 
Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall 
realizowany na platformie Orange (opłata miesięczna). 

49,00 11,27 60,27 

2. Funkcjonalność routera z translacją adresów NAT (jednorazowa opłata aktywacyjna). 49,00 11,27 60,27 

3. Zmiana Abonenta w wyniku przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy. Bez opłat 

4. Zmiana miejsca instalacji (jednorazowa opłata instalacyjna). 
50% właściwej opłaty instalacyjnej wskazanej 

w tabeli 1 

5. 
Zmiana opcji usługi (jednorazowa 

opłata aktywacyjna): 

a) na wyższą opcję prędkości transmisji, Bez opłat 

b) na niższą opcję prędkości transmisji. 149,00 34,27 183,27 

6. Pakiet hostingowy Rozszerzony (opłata miesięczna). 15,00 3,45 18,45 

7. Pakiet hostingowy Premium (opłata miesięczna). 30,00 6,90 36,90 

8. 
Zawieszenie na wniosek Abonenta świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL (na okres nie 

krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dwanaście miesięcy). 

50 % właściwej miesięcznej opłaty 

abonamentowej wskazanej w tabeli 2 

9. Ponowne rozpoczęcie świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL  po jej zawieszeniu. Bez opłat 

10. 
Stała 8 adresowa podsieć publicznych adresów IP dla opcji DSL 250, DSL 500, DSL 1000 i 

DSL 10000 (opłata miesięczna). 
149,00 34,27 183,27 

11. 
Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 512 kbit/s dla opcji DSL 

1000 i DSL 2000 (opłata miesięczna). 
49,00 11,27 60,27 

12. 
Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1024 kbit/s dla opcji DSL 

1000, DSL 2000, DSL 4000, DSL 8000 i DSL 15000 (opłata miesięczna). 
249,00 57,27 306,27 

13. 
Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1536 kbit/s dla opcji DSL 

4000, DSL 8000 i DSL 15000 (opłata miesięczna). 
349,00 80,27 429,27 

14. 
Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 10 Mbit/s dla opcji DSL 

Dynamiczny (opłata miesięczna). 
399,00 91,77 490,77 

15. 
Serwer DHCP dla funkcjonalności routera z translacją adresów NAT (jednorazowa opłata 

aktywacyjna). 
99,00 22,77 121,77 

16. Zmiana rodzaju urządzenia na wniosek Abonenta (jednorazowa opłata aktywacyjna). 449,00 103,27 552,27 

Objaśnienia i informacje do tabeli 1 

1. Opłata instalacyjna określona w Tabeli 1 obejmuje instalację, przetestowanie urządzeń i usługi Dostęp do Internetu DSL z lokalu 

Abonenta do sieci Internet. 

2. Instalacja podstawowa zapewnia aktywację urządzenia z 1 portem Ethernet i dotyczy wszystkich opcji DSL, z wyłączeniem opcji DSL 

Dynamiczny. 

3. Instalacja rozszerzona zapewnia aktywację urządzenia z: 

1) 4 portami Ethernet, 

2) Funkcjonalnością routera WLAN, 
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i dotyczy wszystkich opcji DSL,  

4. Instalacja Premium zapewnia aktywację urządzenia z: 

1) 4 portami Ethernet, 

2) Funkcjonalnością routera WLAN, 

3) 2 portami FXS, 

i dotyczy wszystkich opcji DSL. 

5. Urządzenia udostępnione Abonentowi pozostają własnością Orange. 

6. Opłatę wskazaną w poz. 4 uiszcza Abonent, który na Łączu, na którym będzie świadczona usługa Dostęp do Internetu DSL, nie korzysta 

z usługi telefonicznej w dostępie analogowym. Do opłaty określonej w poz. 4, dolicza się opłatę określoną w poz. 1, 2 lub 3, w zależności 

od wybranego przez Abonenta rodzaju instalacji. 

Objaśnienia i informacje do tabeli 2; 

1. Miesięczna opłata abonamentowa jest płatna z góry za każdy miesiąc świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL. 

2. Stała podsieć publicznych adresów IP umożliwia wykorzystanie przez Abonenta odpowiednio: dla opcji wskazanej w poz. 1, 2, 3 i 7 – z 1 

(słownie: jednego) stałego adresu IP, dla opcji wskazanej w poz. 4, 5, 6, 8, 9 – z 1 (słownie: jednego) albo 5 (słownie: pięciu) stałych 

adresów IP. 

3. W ramach usług dodatkowych ujętych w miesięcznej opłacie abonamentowej Orange oferuje przyznanie i obsługę domeny internetdsl.pl. 

dla Abonentów wszystkich opcji. Orange umożliwia Abonentowi rejestrację domeny funkcjonalnej .com.pl, .pl, .org.pl, itp. w NASK. 

Opłaty za aktywację i użytkowanie domeny funkcjonalnej są ponoszone przez Abonenta na rzecz NASK zgodnie z obowiązującym 

cennikiem NASK. Orange nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy Abonentem i NASK. 

4. Pakiet hostingowy Standard zawiera: 

1) 1 GB powierzchni przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę kont poczty elektronicznej, 

2) utrzymanie domeny nazwa.internetdsl.pl oraz obsługę dowolnego typu domen funkcjonalnych, 

3) możliwość podziału przestrzeni dyskowej w dowolny sposób z dokładnością do 1MB, 

4) ochronę antywirusową, 

5) ochronę antyspamową, 

6) wirtualne serwery WWW z obsługą PHP i możliwością obsługi wielu domen, 

7) 1 serwer MySQL (MyISAM, InnoDB) o powierzchni do 50MB, 

8) dostęp do panelu administracyjnego do zarządzania kontami, 

9) dostęp do kont poczty elektronicznej z poziomu przeglądarki internetowej oraz za pomocą protokołu POP3, 

10) brak limitu ruchu, 

11) dostęp do logów WWW, 

12) funkcjonalność e-sklep, 

13) inne funkcjonalności, których aktualny opis jest dostępny na stronie www.orange.pl 

5. W przypadku zamówienia przez Abonenta usługi telefonicznej, świadczonej przez Orange lub Dostawcę na tym samym Łączu, na którym 

jest świadczona usługa Dostęp do Internetu DSL, od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi telefonicznej Abonent nie będzie ponosił opłaty 

określonej w poz. 10. 

6. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o świadczenie przez Orange lub Dostawcę usługi telefonicznej, z której Abonent 

korzystała na tym samym Łączu, na którym jest świadczona usługa Dostęp do Internetu DSL, Abonent będzie ponosił opłatę, o której 

mowa w poz. 10, od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi telefonicznej albo 

ta umowa wygasła. 
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Objaśnienia i informacje do tabeli 3 

1. W przypadku aktywowania usługi wymienionej w poz. 2 Abonent traci możliwość użytkowania stałej podsieci publicznych adresów IP 

wymienionej w Tabeli 2 oraz Tabeli 3 poz. 10 na rzecz translacji adresów z prywatnej podsieci adresowej na jeden publiczny adres IP. 

2. W przypadku, gdy Abonent dokonuje zmiany miejsca instalacji, w którym konieczna jest instalacja Łącza niezbędnego do świadczenia 

usługi Dostęp do Internetu DSL, jednorazową opłatę instalacyjną wskazaną w poz. 4 oblicza się od sumy opłaty instalacyjnej za opcję 

oraz opłaty instalacyjnej za Łącze. 

3. Miesięczną opłatę abonamentową wskazaną w poz. 9 pobiera się za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc, w którym usługa Dostęp do 

Internetu DSL jest zawieszona. 

4. W przypadku, gdy na wniosek Abonenta Orange dokonuje zawieszenia świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL, a Abonent na 

Łączu, na którym jest świadczona usługa Dostęp do Internetu DSL, nie korzysta z usługi telefonicznej w dostępie analogowym, 

miesięczną opłatę abonamentową wskazaną w poz. 9 oblicza się od sumy miesięcznej opłaty abonamentowej za opcję oraz miesięcznej 

opłaty abonamentowej za utrzymanie Łącze.  

5. Stała 8 adresowa podsieć publicznych adresów IP wskazana w poz. 10 umożliwia wykorzystanie przez Abonenta – 5 stałych adresów IP. 

Usługę przewidzianą w poz. 10 Abonent może zamówić jednokrotnie dla jednego dostępu w opcji DSL 250, DSL 500, DSL 1000, DSL 

10000. 

6. Pakiet hostingowy Rozszerzony zawiera następujące funkcjonalności: 

1) 10 GB powierzchni przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę kont poczty elektronicznej, 

2) utrzymanie domeny nazwa.internetdsl.pl oraz obsługę dowolnego typu domen funkcjonalnych, 

3) możliwość podziału przestrzeni dyskowej w dowolny sposób z dokładnością do 1MB, 

4) ochronę antywirusową, 

5) ochronę antyspamową, 

6) wirtualne serwery WWW z obsługą PHP i możliwością obsługi wielu domen, 

7) 1 serwer MySQL (MyISAM, InnoDB) o powierzchni do 50MB, 

8) dostęp do panelu administracyjnego do zarządzania kontami, 

9) dostęp do kont poczty elektronicznej z poziomu przeglądarki internetowej oraz za pomocą protokołu POP3, 

10) brak limitu ruchu, 

11) dostęp do logów WWW, 

12) możliwość tworzenia kont FTP, 

13) dostęp do statystyki serwera WWW do roku wstecz. 

14) funkcjonalność e-sklep, 

15) inne funkcjonalności, których aktualny opis jest dostępny na stronie www.orange.pl 

7. Pakiet hostingowy Premium zawiera następujące funkcjonalności: 

1) 25 GB powierzchni przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę kont poczty elektronicznej, 

2) dostęp do statystyk serwera SMTP oraz POP3, 

3) obsługę domeny nazwa.internetdsl.pl, 

4) możliwość podziału przestrzeni dyskowej w dowolny sposób z dokładnością do 1MB, 

5) ochronę antywirusową, 

6) ochronę antyspamową, 

7) wirtualne serwery WWW z obsługą PHP i możliwością obsługi wielu domen, 
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8) 2 serwery MySQL (MyISAM, InnoDB) o powierzchni do 100 MB, 

9) 1 serwer PostgreSQL o powierzchni do 50 MB, 

10) dostęp do panelu administracyjnego do zarządzania kontami, 

11) dostęp do kont poczty elektronicznej z poziomu przeglądarki internetowej oraz za pomocą protokołu POP3, 

12) brak limitu ruchu, 

13) dostęp do logów WWW, 

14) możliwość tworzenia kont FTP, 

15) dostęp do statystyki serwera WWW do roku wstecz, 

16) funkcjonalność e-sklep, 

17) inne funkcjonalności, których aktualny opis jest dostępny na stronie www.orange.pl 

8. Funkcjonalność routera z translacją adresów NAT wymieniona w poz. 2 oraz Serwer DHCP dla funkcjonalności routera z translacją 

adresów NAT wymieniona w poz. 15, dostępne są tylko w przypadku instalacji podstawowej. W przypadku instalacji rozszerzonej 

i premium funkcjonalność routera z translacją adresów NAT wymieniona w poz. 2 oraz Serwer DHCP dla funkcjonalności routera 

z translacją adresów NAT wymieniona w poz. 15 świadczone są bez dodatkowych opłat. 

9. W przypadku, gdy Abonent korzysta z usługi dodatkowej wskazanej w poz. 11, 12, 13 lub 14, na jego wniosek może nastąpić zmiana 

maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta przewidzianej dla danej opcji w poz. 11, 12, 13 lub 14. Abonent może dokonać takiej 

zmiany raz w danym Okresie rozliczeniowym. 


