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Regulamin kodów promocyjnych Orange Flex 
obowiązuje od 25.11.2019 r. do odwołania

 

I. Przedmiot regulaminu 
1. W niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) opisaliśmy zasady przyznawania środków na kartę 
płatniczą za zakup usług Orange Flex. 
2.  Środki będziemy przyznawać w oparciu o kody promocyjne (dalej „Kod”) publikowane przez nas 
w Aplikacji,  w internecie lub w pozostałych materiałach marketingowych.
3. Wartość środków przyznawanych na podstawie Kodów i termin wykorzystania Kodów wskażemy 
każdorazowo w materiałach reklamowych dotyczących poszczególnych akcji.

II. Zasady 
4. Z akcji organizowanych przez nas w oparciu o Kody możesz skorzystać, jeśli jesteś konsumentem i 
nie korzystałeś/ korzystałaś jeszcze z usług Orange Flex. 
5. Przyznamy Ci środki na kartę płatniczą (dalej: „Bonus”), jeśli aktywujesz usługi Orange Flex, 
wpiszesz w Aplikacji ważny Kod oraz dokonasz płatności za co najmniej dwa Okresy rozliczeniowe. 
6. Kod należy wpisać podczas zakładania konta w Orange Flex, przed wpisaniem danych karty 
płatniczej.
7. Bonus możesz odebrać wchodząc w dedykowaną sekcję w Aplikacji na swoim urządzeniu i 
klikając przycisk „zwróć na kartę płatniczą”. 
8. Bonus Orange Flex można odebrać w czasie, w którym korzystasz z usług Orange Flex, tj. Twój 
Plan jest aktywny.

III. Informacje dodatkowe 
9. Możesz wykorzystać otrzymany Kod tylko raz. W przypadku, w którym wpiszesz Kod w aplikacji, a 
następnie nie aktywujesz Planu, Kod przepadnie. 
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu świadczenia przedpłaconych usług telekomunikacyjnych dla Klientów Orange Flex, 
Cennika usług Orange Flex i  Polityki prywatności Orange Flex. Niezdefiniowane wyrażenia pisane w 
niniejszym regulaminie wielką literą mają znaczenie przypisane im w dokumentach wymienionych w 
zdaniu poprzednim. 
11. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.flex.orange.pl 
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