
 
Regulamin Akcji „EKO 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 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Regulamin akcji „EKO GB” 
obowiązuje od 9.02.2021 do 31.03.2021 

 

 

1. To jest regulamin akcji „EKO GB” (aby było prościej dalej będziemy o niej pisać po prostu „Akcja”). 

2. Akcja organizowana jest w ramach usługi Flex, której właścicielem jest Orange Polska S.A. z siedzibą w 

Warszawie we współpracy z Fundacją Las Na Zawsze, która również ma siedzibę w Warszawie (i aby 

tym razem też było prościej dalej będziemy pisać po prostu „Fundacja”). 

3. Akcja startuje 9.02.2021, a kończy się 31.03.2021 chyba, że wcześniej uda się zebrać wymaganą ilość 

GB, która kończy Akcję tj. 300 000 GB. 

4. Celem akcji jest zebranie 300 000 GB przez Klientów usługi Flex, które pozwolą na posadzenie przez 

Fundację 10 000 m2 lasu w rejonie miejscowości Męcikał w Polsce.  

5. Właścicielem posadzonego lasu pozostaje Fundacja. Fundacja stosuje zabezpieczenia formalne i 

finansowe mające na celu by posadzonego lasu nie można było wyciąć ani sprzedać ziemi, na której 

rośne. Chcesz wiedzieć więcej zobacz tu: https://www.lasnazawsze.org.pl/.  

6. Jak można przystąpić do Akcji: 

a. Trzeba być aktywnym Klientem usługi Flex, 

b. Korzystając z usługi „Przekaż GB”, dostępnej w aplikacji Flex, przesłać dowolną ilość GB, 

dowolną ilość razy w czasie trwania Akcji. 

7. Przebieg akcji można śledzić w aplikacji Flex w ramach usługi „Przekaż GB”. 

8. To, ile GB można przesłać w ramach Akcji, zależne jest od woli Klienta oraz zasad działania usługi 

„Przekaż GB” dostępnej we Flex, a działającej na podstawie Regulaminu usługi „Przekaż GB”. 

9. Niniejszy regulamin oraz Regulamin usługi „Przekaż GB” jest dostępny na stronie internetowej 

www.flex.orange.pl.  

https://www.lasnazawsze.org.pl/
http://www.flex.orange.pl/

