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Regulamin Promocji „Urodzinowy Video Pass” 

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 promocji „Urodzinowy Video Pass”  
obowiązuje od 07.05 2020 roku do 10.05.2020 roku 

 

1. W niniejszym regulaminie opisaliśmy zasady promocji „Urodzinowy Video Pass”  (dalej: 

„Promocja’), w ramach której możesz otrzymać jednorazowo dostęp do usługi Video Pass na 

okres  7 dni  w zamian za wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. 

2. Z Promocji możesz skorzystać od 07.05.2020 r. do 10.05.2020 r.  

3. Z naszej Promocji możesz skorzystać jeśli jesteś klientem Orange Flex, z zastrzeżeniem pkt 10 
niniejszego regulaminu. 

4. Aby skorzystać z Promocji  należy w czasie jej obowiązywania: 
a. Wejść w sekcję Odkryj w aplikacji w celu pozyskania kodu Promocyjnego, 

b. Przejść do sekcji Kody promocyjne w Moim profilu,  
c. Wpisać Kod i aktywować Promocję. 

5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji 
handlowych.  

W każdym momencie można wycofać zgodę. Nie łączy się to z utratą dostępu do Promocji.  

6. W ramach Promocji możesz  skorzystać z usługi Video Pass tylko na terenie Polski. 
7. Usługa Video Pass w Promocji jest aktywna przez 7 pełnych kolejnych dni od chwili włączenia 

usługi, np. włączona 7 maja o godzinie 12:00 będzie ważna do 14 maja do godziny 12:00. 
8. Włączenie usługi Video Pass w Promocji nie zwiększa limitu GB dostępnego w roamingu  

w Strefie UE. 
9. Jeśli masz już aktywną usługę Video Pass, skorzystanie z  Promocji spowoduje wydłużenie o 7 

kolejnych dni, aktualnej ważności posiadanej przez Ciebie usługi. 

10. Nie możesz skorzystać z Promocji, jeżeli w danej chwili posiadasz usługę Video Pass w wersji 
cyklicznej, odnawialnej co 30 dni, a data odnowienia usługi przypada po okresie promocji. 

11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu świadczenia przedpłaconych usług  telekomunikacyjnych dla Klientów Orange Flex, 
Polityka prywatności Orange Flex oraz Cennik usług w ofercie Orange Flex. Niezdefiniowane 
wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą mają znaczenie przypisane im  
w dokumentach wymienionych w zdaniu poprzednim.  

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


