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Regulamin promocyjnych pakietów 
roamingowych w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze 
obowiązuje od 01.10.2021 roku do odowłania 

 
I. Przedmiot regulaminu 
1. W  niniejszym  regulaminie  opisaliśmy  zasady  działania  promocyjnych  pakietów roamingowych, 
z których możesz korzystać będąc w roamingu w Wielkiej Brytani oraz Gibraltarze, w specjalnej cenie 
(„Pakiety promocyjne”) 

II. Czas obowiązywania promocji 
2. Z Promocji możesz skorzystać od 01.10.2021 r. do odwołania. 
3. Promocja może zostać odwołana. Zostaniesz powiadomiony o tym z 30 dniowym wyprzedzeniem 
w Aplikacji oraz na stronie www.flex.orange.pl   
 
III. Zasady 
4. Z Promocji możesz skorzystać, jeśli jesteś klientem Orange Flex. 
5. Szczegóły pakietów  określone są w tabeli: 
 

Pakiet Cena 

Nielimitowane pakiety minut wychodzących i 
przychodzących oraz SMS i MMS na terenie Wielkiej 
Brytanii oraz Gibraltaru 

1 dzień za 5 zł 

7 dni za 15 zł 

30 dni za 30 zł 

Pakiety GB 

(ważne przez 30 dni od aktywacji) 

 

 

0,5 GB za 8 zł 

1 GB za 12 zł 

3 GB za 29 zł 

 
Promocyjne pakiety nielimitowanych minut wychodzących i przychodzących oraz SMS i MMS 
 
7. Nielimitowane pakiety minut wychodzących i przychodzących oraz SMS i MMS dotyczą połączeń 
na terenie Wielkiej Brytanii, Gibraltaru oraz połączeń wykonywanych i odbieranych  w ramach krajów 
Strefy UE w tym również połączeń do Polski.  

8. Jeżeli  przebywasz w roamingu w Wielkiej Brytanii lub Gibraltarze i chcesz wykonać połączenie z 
krajem znajdującym się w Strefie Standard, musisz mieć wykupiony dedykowany pakiet dla Strefy 
Standard. 
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9. Jeżeli  przebywasz w roamingu w Wielkiej Brytanii lub Gibraltarze i chcesz wykonać połączenie z 
krajem znajdującym się w Strefie Egzotycznej, musisz mieć wykupiony dedykowany pakiet dla Strefy 
Egzotycznej. 

10. Pakiet jest aktywowany od razu, od momentu zlecenia aktywacji usługi poprzez Aplikację. 

11. Pakiet na 1 dzień jest aktywny dokładnie przez 24h od włączenia usługi poprzez Aplikację. 

12. Pakiet na 7 dni jest aktywny przez 7 pełnych kolejnych dni od chwili włączenia usługi, np. 
włączony 1-go dnia miesiąca o godzinie 12:00 będzie ważna do 8-go dnia miesiąca do godziny 
12:00. 

13. Pakiet na 30 dni jest aktywny przez 30 pełnych kolejnych dni od chwili włączenia usługi, np. 
włączony 1-go dnia miesiąca o godzinie 12:00 będzie ważna do 30-go dnia miesiąca do godziny 
12:00. 

14. Możesz kupić wiele promocyjnych pakietów w dowolnym momencie. Przy zakupie wielu  
pakietów,  ich  ważność  kumuluje się. Zatem jeśli kupisz tego samego dnia, dwa razy pakiet na 7 
dni, będziesz mógł korzystać z nielimitowanych usług przez kolejne 14 dni. 
 
Promocyjne Pakiety GB 
15.  Opłata  za  pakiety  jest  pobierana  z  przed  ich  włączeniem  za  pośrednictwem  metody  
płatności, z której aktualnie korzystasz.   
16. O wykorzystaniu 80% oraz 100% promocyjnego Pakietu GB, poinformujemy Cię SMS -em lub  
notyfikacją w Aplikacji.   
17. Aktualny stan dodatkowych pakietów możesz sprawdzać w dowolnym momencie w Aplikacji.  
18. Transmisja 1 GB danych jest rozliczana jako 1024 MB.  
19. Możesz kupić wiele promocyjnych Pakietów GB w dowolnym momencie. Przy zakupie wielu  
pakietów,  ich  wartość  się  kumuluje, a  wszystkie  są  ważne  przez  30  kolejnych  dni  od  dnia  
aktywacji ostatniego z nich.  
20.  Kupione  przez  Ciebie  pakiety  GB  dostępne  w  Strefie  Standard  zgodnie  z  „Cennikiem  
usług  w  roamingu  oraz  połączeń  międzynarodowych  w  ofercie  Orange  Flex”  również  działają  
w  roamingu  w Wielkiej Brytanii oraz Gibraltarze.  Jeżeli  przebywasz  w  którymś  z  tych  krajów  i  
posiadasz  Pakiet  promocyjny  oraz pakiet do Strefy Standard, Pakiet Promocyjny zostanie 
wykorzystany w pierwszej kolejności. 
 
IV. Informacje dodatkowe 
21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia  
Cennika usług w Roamingu oraz połączeń międzynarodowych w ofercie Orange Flex.  
22. Niniejszy regulamin jest dostępny w aplikacji Orange Flex oraz na stronie internetowej 
www.flex.orange.pl  


