
 Regulamin usługi „Twoje GB mają moc - EDU GB” 

Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160,  02-326 Warszawa KRS Orange Polska S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681 REGON 012100784 NIP 526-02-50-995 kapitał zakładowy Orange Polska S.A z pokrytym w 
całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 
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Regulamin akcji „Twoje GB mają moc - EDU 
GB” 
obowiązuje od 28.04.2020 roku do 05.05.2020 roku 

 

Akcja „Twoje GB mają moc – EDU GB” (dalej „Akcja”) jest dostępna dla klientów Orange Flex.  

1. Celem Akcji jest zebranie GB od klientów Orange Flex, w celu  nieodpłatnego przekazania 1000 
modemów LTE wspólnie z wybranymi szkołami rodzinom  z ograniczonym dostępem do 
Internetu. 

2. W ramach Akcji możesz przekazać nam dowolną ilość swoich GB z Planu, a my zamienimy je na 
modemy LTE w przeliczniku za każde 10 GB = 1 modem LTE. 

3. Akcja trwa od 28.04.2020 roku do 05.05.2020 roku lub do momentu przekazania 5000 GB przez 
klientów Orange Flex.  

4. W przypadku przekazania przez Was 5000 GB, podwoimy je do 10 000 GB, a jeśli po 
zakończeniu Akcji otrzymamy mniej niż 5000 GB, uzupełnimy brakujące GB do 10 000 GB. 

5. Aby przyłączyć się do Akcji, wystarczy że wejdziesz w dedykowaną sekcję w aplikacji, określisz 
ilość GB, którą chcesz nam przekazać, a następnie potwierdzisz swój wybór. Możesz to zrobić 
dowolną ilość razy. 

6. W ramach Akcji możesz przekazywać GB do wykorzystania tylko w Polsce, które masz dostępne 
w ramach swojego Planu lub które dokupiłeś dodatkowo. 

7. W ramach Akcji nie możesz przekazać GB, które otrzymałeś: 
a. od innego klienta Orange Flex w ramach funkcjonalności „Przekaż GB”, 
b. w ramach dodatkowych promocji np. „Extra pakiet 200 GB – zdalna nauka”. 

8. Na Twoim koncie zawsze musi zostać od 1 do 1,99 GB w zależności od tego, z jakiego Planu 
korzystasz.  

9. W kwestiach nieuregulowanych w tym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Cennika 
usług w ofercie Orange Flex i Regulaminu świadczenia przedpłaconych usług 
telekomunikacyjnych dla Klientów Orange Flex. 

10. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.flex.orange.pl  

 

 

 

  


