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Regulamin promocji „Podwójny bonus od 

Orange Flex”  

obowiązuje od 25.04.2022 roku do 15.06.2022 roku 

 

I.  Przedmiot regulaminu 

1. W niniejszym regulaminie opisaliśmy zasady promocji „Podwójny bonus od Orange Flex” 

(dalej: „Promocja”), w ramach której, aktywując usługi Orange Flex, możesz otrzymać bonus 

w postaci zwrotu środków oraz kod promocyjny do wykorzystania w Allegro. 

2. Organizatorem Promocji jest: Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w 

Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

rejestru sądowego, pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995 

(dalej: „Orange”) 

II. Czas obowiązywania promocji 

1. Z Promocji można skorzystać od 25.04.2022 r. do 15.06.2022 r. Uczestnicy, którzy 

wykorzystają kod opisany w pkt III. poniżej przed końcem obowiązywania Promocji otrzymają 

dwa bonusy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie. 

III. Zasady promocji 

1. Każdy Uczestnik (dalej: „Uczestnik”), który w aplikacji Orange Flex (dalej: „Aplikacja”) aktywuje 

po raz pierwszy usługi Orange Flex i podczas aktywacji przed wyborem metody płatności 

wpisze oraz zatwierdzi kod (zwany dalej „Kodem promocyjnym”) może otrzymać bonus w 

wysokości 50 zł dostępny w Aplikacji (dalej: „Bonus Orange Flex”) 
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2. Kod promocyjny umożliwiający skorzystanie z Bonusu Orange Flex dostępny będzie w 

materiałach reklamowych związanych z niniejszą promocją w serwisie Allegro w okresie 

obowiązywania Promocji. 

3. Warunkiem przyznania Bonusu Orange Flex jest dokonanie płatności za pierwszy i drugi 

Okres rozliczeniowy. Drugi Okres rozliczeniowy następuje bezpośrednio po pierwszym. W 

przypadku braku płatności za drugi Okres rozliczeniowy w terminie, Bonus nie zostanie 

przyznany. 

4. Bonus Orange Flex można wykorzystać na płatności za usługi Orange Flex lub odebrać 

wchodząc w sekcję „Płatności” w Aplikacji na swoim urządzeniu i klikając przycisk „wypłać 

środki”. Bonus zostanie wtedy zwrócony na wskazane przez Uczestnika konto.  

5. Bonus Orange Flex można odebrać w czasie, w którym korzystasz z usług Orange Flex, tj. 

twój Plan jest aktywny. 

6. Z Kodu promocyjnego można skorzystać tylko raz. W przypadku, w którym Uczestnik wpisze 

Kod promocyjny w Aplikacji, a następnie nie aktywuje usług Orange Flex, Kod przepadnie.   

7. Każdy Uczestnik po aktywacji usług Orange Flex może otrzymać również kod rabatowy w 

wysokości 25 zł do wykorzystania w Allegro, na stronie www.allegro.pl (dalej: „Kod 

rabatowy”). Aby otrzymać Kod rabatowy o wartości 25 zł należy posiadać: 

a. zainstalowaną aplikację Orange Flex na telefonie komórkowym z dostępem do 

Internetu, 

b. aktywną usługę Orange Flex, aktywowaną z Kodem opisanym w par. III pkt. 1 i 2, 

c. dostęp do Klubu Flex w ramach aplikacji Orange Flex, 

8. W Klubie Flex w ramach tej Promocji możesz wygenerować jeden Kod rabatowy. Informację 

o możliwości wygenerowania kodu w ramach Klubu Flex prześlemy Ci notyfikacją w ramach 

aplikacji Orange Flex  zaraz po aktywacji usługi w Orange Flex. 

9. Abu wykorzystać Kod rabatowy, zrób dowolne zakupy w serwisie Allegro. Kod rabatowy 

wykorzystasz przed finalizacją transakcji (“Kup Teraz”, zakupy przez koszyk, licytacje). Wybierz 

metodę płatności: przelew; Blik lub karta płatnicza i zaznacz opcję “Masz kod lub kartę 

podarunkową?”, wpisz wygenerowany w Klubie Flex Kod rabatowy i zatwierdź. Kwota do 

zapłaty zostanie obniżona o 25 zł. Jeżeli dokonasz zakupu za mniej niż 25 zł,  niewykorzystana 

kwota, tzw. kwota reszty, zostanie zwrócona w postaci nowego Kodu rabatowego i zostanie 

przypisana do konta Allegro użytkownika, na którym dokonano zakupu z użyciem Kodu 

rabatowego wygenerowanego w Klubie Flex. 

10. Kod rabatowy jest jednorazowy i jest ważny do 31.12.2022 roku. 

11. Kod rabatowy nie może być wykorzystany: na obniżenie kosztów przesyłki, w płatnościach 

ratalnych i kredytowych (w tym Allegro Pay), jeśli wykorzystano już kod innej karty lub inny 

kupon przed finalizacją transakcji, gdy chcesz kupić inną kartę podarunkową Allegro, kod był 

już wcześniej wykorzystany w innej transakcji lub stracił ważność. 
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IV. Informacje dodatkowe 

1. Reklamacje związane z przyznaniem Bonusu Orange Flex rozpatruje Orange na zasadach             

określonych w Regulaminie świadczenia przedpłaconych usług telekomunikacyjnych dla              

Klientów Orange Flex.   

2. Reklamacje związane z realizacją Kodu rabatowego Allegro, rozpatruje Allegro na zasadach 

określonych na stronie internetowej: https://allegro.pl/karty-podarunkowe#kiedy-moge-

wykorzystac-karte-  

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu świadczenia przedpłaconych usług telekomunikacyjnych dla Klientów Orange Flex, 

Cennika usług Orange Flex, Polityki prywatności Orange Flex oraz Regulamin Klubu Flex. 

Niezdefiniowane wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą mają znaczenie 

przypisane im w dokumentach wymienionych w zdaniu poprzednim. 

4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.flex.orange.pl oraz w serwisie 

Allegro.pl. 

https://allegro.pl/karty-podarunkowe#kiedy-moge-wykorzystac-karte-
https://allegro.pl/karty-podarunkowe#kiedy-moge-wykorzystac-karte-
http://www.flex.orange.pl/

