
 

1 Informacja o zmianie w regulaminie ‘Promocyjnych kodów na dodatkowe usługi Orange Flex’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o zmianie w regulaminie ‘Promocyjnych 

kodów na dodatkowe usługi Orange Flex’ 

z dnia 1.09.2022 r. 

 

Z dniem 1.09.2022 r. ulega zmianie regulamin ‘Promocyjnych kodów na dodatkowe usługi Orange 

Flex’. Zakres zmian: 

1. Zmiana brzmienia pkt 4 

Udostępniane przez nas Kody, dają możliwość jednorazowego lub wielokrotnego dostępu do 

jednej z dodatkowych usług Orange Flex wymienionych poniżej. 

2. Dodanie pkt 8 

Możesz wykorzystać Kod tylko raz. W przypadku, w którym wpiszesz Kod w aplikacji, a 

następnie nie dokonasz jego aktywacji przed zakończeniem Promocji w ramach, której jest on 

oferowany, Kod przepadnie i nie będziesz mógł z niego skorzystać. 

3. Zmiana brzmienia pkt 12 

Usługi będą aktywne od chwili ich włączenia, przez czas wskazany w opisie każdego Kodu. W 

każdej chwili możesz sprawdzić datę ich ważności w aplikacji.  

4. Dodanie pkt 17 oraz pkt 18 

Pkt 17. Kolejność wykorzystywania dodatkowych pakietów GB jest następująca: 

a. jako pierwsze wykorzystywane są GB bazujące na kodzie jednorazowego dostępu do 

usługi. Oznaczone w aplikacji jako „Promo GB”, 

b. a następnie GB bazujące na kodzie wielokrotnego dostępu do usługi. Oznaczone w 

aplikacji jako „Cykliczne promo GB”, 

i. w przypadku kiedy wprowadzisz dwa lub więcej Kody wielokrotnego dostępu 

do usługi przyznane Ci GB nie będą sumować się. GB pochodzące z 

oddzielnych Kodów będą miały oddzielne zużycie oraz datę ważności 

wynikającą z liczby cykli wskazanych w opisie kodu oraz daty aktywacji, 
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ii. w przypadku aktywnych GB na bazie więcej niż jednego Kodu wielokrotnego 

dostępu do usługi w pierwszej kolejności będą zużywane GB o krótszej dacie 

ważności, 

c. w przypadku kiedy wykorzystasz wszystkie GB wskazane w pkt 17a i 17b zaczniesz 

korzystać z GB, otrzymanych od innych użytkowników Flex w ramach usługi „Przekaż 

GB”, a jeśli takowych nie masz, lub i te wykorzystasz zaczniesz wykorzystywać GB z 

Planu lub zakupione przez Ciebie. 

Pkt 18. W przypadku pakietów GB bazujących na kodzie wielokrotnego dostępu do usługi czyli 

cyklicznych GB, są one przyznawane co miesiąc od daty aktywacji. Jeśli ich nie wykorzystasz 

w danym cyklu przepadają. Odnawianie pakietu GB odbywa się w cyklu miesięcznym. W 

przypadku kiedy aktywowałeś pakiet GB w dzień, który nie występuje we wszystkich 

miesiącach (29 lutego lub 31 dzień miesiąca) GB odnowią się ostatniego dnia miesiąca. Usługa 

obowiązuje przez liczbę cykli wskazaną w opisie kodu. 

5. Zmiana brzmienia pkt 19 

Jeśli masz już aktywny inny jednorazowy promocyjny pakiet GB, pakiet roamingowy, czy pakiet 

na rozmowy międzynarodowe, skorzystanie z kolejnej usługi wynikającej z Kodu, spowoduje 

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

pakietu jest dłuższa, pozostanie taka sama. Jeżeli jest krótsza niż w opisie usługi, to całość 

pakietu będzie ważna przez taką ilość dni, która wskaza jest w opisie Kodu. 

 

Zaproponowane zmiany opisane powyżej, wchodzą w życie z dniem 1.09.2022 r. Jeśli ich nie 

zaakceptujesz przysługuje Ci prawo do wypowiedzenia w/w Umowy przez miesiąc od w/w daty. 


