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Regulamin promocji „Zestaw Wakacyjny”  

obowiązuje od 01.07.2021 roku do 31.08.2021 roku 

 

1. W niniejszym regulaminie opisaliśmy zasady promocji „Wakacyjny Zestaw Flex” (dalej: 

„Promocja”), w ramach której możesz otrzymać dostęp do: dodatkowych pakietów GB w 

kraju, GB w roamingu w UE oraz Video Passa. 

2. Z Promocji możesz skorzystać jeśli jesteś klientem Orange Flex (masz aktywny Plan) i 

aktywowałeś Klub Flex. 

3. Aby skorzystać z Promocji  należy w czasie jej obowiązywania: 

a. aktywować Klub Flex w celu wygenerowania indywidualnych kodów promocyjnych, 

b. przejść do sekcji Kody promocyjne w Moim profilu,  

c. Wpisać kody i aktywować Promocję. 

4. W ramach Promocji możesz aktywować następujące kody promocyjne: 

a. 2 kody jednorazowe umożliwiające aktywację Pakietu 25 GB na 30 dni za 0 zł,  

b. 1 kod jednorazowy umożliwiający aktywację Usługi Video Pass na 30 dni za 0 zł,  

c. 1 kod jednorazowy umożliwiający aktywację Pakietu 2 GB na 30 dni za 0 zł w roamingu 

w Strefie UE. 

5. Ważność kodów przypada na dzień zakończenia promocji, tj. 31. sierpnia 2021 roku. 

6. Usługi w ramach Promocji są aktywne przez 30 pełnych kolejnych dni od chwili ich włączenia. 

 

Pakiet 25 GB na 30 dni: 

7. Pakiet 25 GB , jest aktywny przez 30 pełnych kolejnych dni od chwili włączenia usługi. 

Niewykorzystane w tym okresie GB z Pakietu przepadają. 

8. GB zawartych w Pakiecie 25 GB nie możesz przesyłać w ramach funkcjonalności „Przekaż GB” 

dostępnej w usłudze Orange Flex. 

9. Pakiet 25 GB jest do wykorzystania tylko na terenie Polski i nie powiększa limitu GB 

dostępnego w roamingu w strefie UE. 

10. Pakiet 25 GB będzie wykorzystywany w pierwszej kolejności względem GB zwartych w Twoim 

Planie. 

11. Wykorzystanie Pakietu 25 GB możesz śledzić na bieżąco w aplikacji Orange Flex w zakładce 

Promo GB. 

12. Jeśli masz już aktywne promocyjne GB, skorzystanie z  Promocji spowoduje zwiększenie 

obecnego pakietu.  

13. Jeśli wykorzystasz kody promocyjne tuż po sobie, to Twój Pakiet również się zwiększy. 
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14. Data ważności, w przypadku, gdy ważność obecnie posiadanego przez Ciebie pakietu jest 

dłuższa, pozostanie taka sama. Jeżeli jest krótsza, to całość pakietu będzie ważna przez kolejne 

30 dni. 

 

Video Pass na 30 dni 

15. W ramach Promocji możesz  skorzystać z usługi Video Pass tylko na terenie Polski. 

16. Włączenie promocyjnego Video Passa, nie zwiększa limitu GB dostępnego w roamingu w 

Strefie UE. 

17. Jeśli masz już aktywną usługę Video Pass skorzystanie z Promocji spowoduje wydłużenie o 30 

kolejnych dni, aktualnej daty ważności posiadanej przez Ciebie usługi. 

18. Nie możesz skorzystać z Promocji, jeżeli w danej chwili posiadasz usługę Video Pass w wersji 

cyklicznej, odnawialnej co 30 dni. 

 

2 GB w roamingu w Strefie UE 

19. Pakiet 2 GB jest do wykorzystania w roamingu w Srefie UE i nie możesz wykorzystać go na 

terenie Polski. 

20. Pakiet 2 GB będzie wykorzystywany w pierwszej kolejności przed limitem GB w Strefie UE 

dostępnych w ramach twojego Planu oraz przed dodatkowo wykupionymi przez ciebie GB dla 

Strefy UE. 

21. Wykorzystanie Pakietu 2 GB możesz śledzić na bieżąco w aplikacji Orange Flex w zakładce 

Roaming. 

22. Jeśli masz już aktywne promocyjne GB w roamingu w Strefie UE, skorzystanie z  Promocji 

spowoduje zwiększenie obecnego pakietu. Data ważności, w przypadku, gdy ważność 

obecnego pakietu jest dłuższa, pozostanie taka sama. Jeżeli jest krótsza, to całość pakietu 

będzie ważna przez kolejne 30 dni. 

23. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu świadczenia przedpłaconych usług telekomunikacyjnych dla Klientów Orange Flex, 

Polityka prywatności Orange Flex. Cennik usług w ofercie Orange Flex oraz Regulamin Klubu 

Flex. Niezdefiniowane wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą mają znaczenie 

przypisane im w dokumentach wymienionych w zdaniu poprzednim.  

 


