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Informacja o zmianach  

w Regulaminie świadczenia przedpłaconych usług 

telekomunikacyjnych dla Klientów Orange Flex  

z dn. 16.03.2021 roku 
 

Zaszły zmiany. To wymaga od nas dokonania zmian w naszym regulaminie. Poniżej znajdziesz 

informację co dokładnie się zmieniło. 

Zmiany od 18.03.2021: 

a. Na początek zmiana w paragrafie XIV. Zmiana, rozwiązanie, wygaśnięcie umowy – wypłatę środków 

będziesz mógł zrobić już nie tylko na kartę, ale na konto, z którego pochodziła wpłata 

i. W związku z tym Pkt. 2e otrzymał nowe brzmienie: 

W przypadku, w którym chcesz wyłączyć Plan, ale masz jeszcze dostępne środki na usługi lub 

na Usługi Premium, możesz je wypłacić w Aplikacji przed wyłączeniem Planu lub po jego 

wyłączeniu, ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania Umowy wskazanego w pkt 

d. powyżej. 

b. I druga zmiana związana z wprowadzeniem nowej funkcjonalności w naszej ofercie. Od 18 marca 

2021 będzie można zmieniać typ konta w Orange Flex. Fajnie? Fajnie! Zmiana w XVIII. Ochrona 

danych osobowych 

i. Pkt. 2. 14 dni zmieniliśmy na 30 dni. Dłużej w tej sytuacji lepiej, 

ii. Zupełnie nowy zapis to Pkt 3.: 

3.  Jeśli chcesz zmienić typ swojego konta we Flex możesz to zrobić raz na 30 dni. Pierwsza 

zmiana typu konta jest możliwa po 30 dniach od zawarcia Umowy. Zmianę typu konta 

potwierdzimy mailem. 

a. Jeśli posiadasz środki na Usługi Premium to warunkiem zmiany typu konta jest ich 

wypłacenie w Aplikacji przed rozpoczęciem procesu zmiany, 

b. Warunkiem zmiany typu konta z „Dla Ciebie”, na „Dla Firm” jest podanie numeru NIP 

prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej i potwierdzenie zgodności danych z Twoimi 

danymi osobowymi widniejącymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 
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Zaproponowane zmiany opisane powyżej, wchodzą w życie z dniem 18.03.2021 r. Jeśli ich nie zaakceptujesz 

przysługuje Ci prawo do wypowiedzenia w/w Umowy w ciągu 30 dni od dnia opublikowania niniejszej 

informacji. 

 


