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Wirtualnemedia.pl, 1 sierpnia 2022 r.

Autor: Tomasz Wojas

Orange i T-Mobile stosują już klauzule inflacyjne, Inea niebawem je wprowadzi. „Wzrost cen 

nieunikniony”

Orange Polska poinformował ostatnio, że wprowadza do umów z klientami indywidualnym i z segmentu SOHO klauzule inflacyjne, 

zgodnie z którymi będzie mógł od przyszłego roku podnieść ceny usług w trakcie umowy o ile średnioroczna inflacja wyniesie ponad

3,5%.

Jak podkreśla operator, zmiany cen nie będą następowały automatycznie, a w przypadku uruchomienia klauzuli indeksacyjnej klienci

zostaną poinformowani z 30-dniowym wyprzedzeniem i będą mieli prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów.

T-Mobile Polska stosuje podobne zapisy w nowych umowach z klientami od lipca b.r., co uzasadnia obecną sytuacją ekonomiczną i 

wzrostem kosztów działalności, które mogą w dłuższym terminie stanowić wyzwanie dla utrzymania najwyższej jakości usług i  tempa

inwestycji.  

Również operator sieci kablowej Inea planuje wprowadzenie podobnych zapisów w nowych i aneksowanych umowach (ale nie w 

obowiązujących umowach) od września b.r.
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Urząd Komunikacji Elektronicznej zapowiedział we wpisach na Twitterze postępowanie wyjaśniające w sprawie tych działań. Według 

regulatora klauzule zapowiadające możliwą waloryzację cen są dozwolone w umowach, ale „muszą być jasne, dokładne i umożliwiać 

konsumentowi rozeznanie się w tym, jak będzie się zmieniać cena już w momencie zawierania umowy”. Dodatkowo, regulator podkreślił, 

że wskaźnik waloryzacji musi być obiektywny, a w obowiązujących umowach nie można wprowadzić klauzul waloryzacyjnych, chyba że 

umowa przewiduje taką możliwość. Jeżeli nie przewiduje, to taka zmiana umowy (ceny) skutkuje możliwością jej rozwiązania bez zapłaty 

kar umownych.
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Wirtualnemedia.pl, 1 sierpnia 2022 r.

Autor: ps

Play poszerza ofertę telewizyjną. SundanceTV, CBS Europa i CBS Reality w Play Now i Play Now TV

Platforma streamingowa Play Now oraz Play Now TV rozszerzyły od sierpnia b.r. ofertę dostępnych kanałów o trzy stacje z portfolio AMC 

Networks International – UK: SundanceTV, CBS Europa i CBS Reality.

W ramach promocji, przez pierwsze trzy miesiące kanały będą dostępne bezpłatnie w ramach otwartego okna.

Wirtualnemedia.pl, 2 sierpnia 2022 r.

Autor: Adrian Gąbka

Viaplay podniesie ceny o ponad 60 proc.

Działająca w Polsce od roku platforma streamingowa Viaplay zapowiedziała podwyżki abonamentu od marca 2023 roku. Obecny koszt 

subskrypcji, tj. 34 zł/mies. wzrośnie do 55 zł/mies.
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Telko.in, 8 sierpnia 2022 r.

Autor: Łukasz Dec

Sprzedaż wież, to optymalizacja działalności

W rozmowie z portalem Telko.in Piotr Jaworski, Członek Zarządu Orange Polska ds. Techniki i Sieci powiedział między innymi, że 

operator rozważa inny niż dotychczasowy model korzystania z infrastruktury pasywnej sieci mobilnej. W chwili obecnej trwają analizy i 

ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

Jego zdaniem praktyka rynkowa pokazała, że wydzielenie sieci pasywnej może przynieść długoterminowe korzyści i obniżyć koszty

działalności operacyjnej.
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Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-08-01 20,48 19,96 20,44 2,30 9,84

2022-08-02 20,82 20,18 20,46 0,10 9,19

2022-08-03 20,40 19,68 19,82 - 3,13 12,36

2022-08-04 20,08 19,71 19,90 0,40 8,10

2022-08-05 19,89 19,29 19,30 - 3,02 7,35
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Data Wydarzenie

3 – 17 sierpnia 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2022 r.

17 sierpnia 2022 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.

20 września 2022 Dzień dywidendy 

26 października – 9 listopada 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2022 r.

9 listopada 2022 Raport kwartalny za III kw. 2022 r.

15 grudnia 2022 Wypłata dywidendy 


