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Regulamin promocji „Orange FLEX 1 zł za 
pierwszy miesiąc & realme -25%” 
obowiązuje od 10.01.2022 do 10.02.2022 lub do wyczerpania limitu 

urządzeń objętych promocją  

 

I. Przedmiot regulaminu 

1. W niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) opisaliśmy zasady promocji „1 zł za pierwszy 

miesiąc & realme -25%” (dalej: „Promocja”), w ramach której możesz otrzymać Plan komórkowy 

za 1 zł przez pierwszy miesiąc oraz kod rabatujący -25% na wybrane urządzenia dostępne w 

ramach Sklepu w aplikacji Orange Flex (zwanego dalej „Sklep”).  

II. Czas obowiązywania Promocji 

1. Z Promocji możesz skorzystać od 10.01.2022 r. do 10.02.2022 r. w przypadku aktywacji usługi 

Orange Flex z kodem „REALME”. Kod rabatujący na wybrane urządzenia -25% będzie ważny do 

31.03.2022 r. 

2. W przypadku wyczerpania limitu urządzeń objętych promocją, Promocja przestaje obowiązywać.  

 

III. Zasady Promocji 

1. Możesz skorzystać z naszej Promocji w zakresie otrzymania promocyjnych warunków korzystania 

z usługi tj. Plan komórkowy za 1 zł przez pierwszy miesiąc na dowolny plan komórkowy dostępny 

w ofercie Orange Flex jeśli nie korzystałeś_aś wcześniej z usług Orange Flex. 

a. Aby otrzymać promocyjne warunki musisz wpisać i potwierdzić kod „REALME” w Aplikacji 

Orange Flex podczas zakładania konta, przed wyborem metody płatności z usługę 

Orange Flex, 

b. a następnie aktywować usługę Orange Flex. 

2. Aby skorzystać kodu rabatującego -25% na wybrane urządzenia musisz posiadać: 

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

b. aktywną usługę Orange Flex, 

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

d. posiadać indywidualny kod rabatowy -25% wygenerowany w ramach Klubu Flex. 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 w ciągu 72h od momentu aktywowania usługi w Orange Flex. 

3. Kod rabatowy na -25% należy wpisać, po dodaniu wybranego produktu, w koszyku w Sklepie 

Flex, w polu „Dodaj kod promocyjny”. 

 

IV. Informacje dodatkowe 

1. Możesz wykorzystać Kod promocyjny „REALME” tylko raz. W przypadku, w którym wpiszesz Kod  

promocyjny w aplikacji, a następnie nie dokonasz Aktywacji usługi Orange Flex, Kod przepadnie i 

nie będziesz mógł skorzystać z Promocji.  
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2. Każdy wygenerowany kod rabatowy na -25% na wybrane urządzenia w Sklepie Flex można 

wykorzystać tylko raz. Kod rabatowy uznajemy za wykorzystany po dokonaniu płatności za 

zamówienie, w ramach którego został on użyty. 

3. Każdy kod rabatowy na -25% na wybrane urządzenia w Sklepie Flex ważny jest do 31.03.2022 

lub do wyczerpania limitu produktów objętych Promocją. 

4. Kod rabatowy na -25% ważny jest na jedno z poniższych urządzeń wybranych przez Ciebie: 

a. Smartfon realme C21 4/64GB 

b. Smartfon realme 8i 4/64GB 

5. W ramach jednego zamówienia w Sklepie można skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego. 

W przypadku, kiedy będziesz chciał_a odstąpić od zakupu i zwrócisz zamówiony produkt, nie 

będzie mógł_a wykorzystać ponownie tego kodu rabatowego. 

6. 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, Regulamin zakupów w sklepie 

aplikacji Orange Flex, Regulamin Promocyjnych kodów na dodatkowe usługi Orange Flex i 

Regulamin Klubu Flex. Niezdefiniowane wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą 

mają znaczenie przypisane im w dokumentach wymienionych w zdaniu poprzednim. 

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

http://www.flex.orange.pl/

