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Regulamin Promocji „Pakiet 6 x 50 GB dla studenta”  
obowiązuje od 01.09.2022 do 28.02.2023 roku 

 

I. Przedmiot regulaminu 

1. W niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) opisaliśmy zasady promocji „Pakiet 6 x 50 GB dla 

studenta” (dalej: „Promocja”), w ramach której możesz otrzymać w ciągu 6 kolejnych miesięcy 50 GB 

miesięcznie za 0 zł. 

II. Czas obowiązywania Promocji 

1. Z Promocji możesz skorzystać od 01.09.2022 r. do 28.02.2023 r. 

II. Zasady 

1. Z naszej Promocji możesz skorzystać jeśli jesteś: 

a. studentem, 

b. masz aktywny Plan w Orange Flex, 

c. masz wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji o ofercie Orange oraz ofertach obecnych  

i przyszłych Partnerów w ramach Klubu Flex, 

d. jesteś członkiem Klubu Flex. 

2. Chcąc skorzystać z Promocji jednocześnie oświadczasz, że masz status studenta: 

a. W trakcie trwania Promocji, zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji Twoich uprawnień do 

skorzystania z Promocji. W tym celu możesz otrzymać e-mail z prośbą o przesłanie nam zdjęcia 

lub skanu  swojej legitymacji studenckiej, na której będzie widoczne twoje imię, nazwisko i pesel 

– w określonym w tym e-mailu terminie,  

b. Podane przez Ciebie dane porównamy z danymi, które podałeś przy rejestracji do usługi Orange 

Flex, aby sprawdzić czy jesteś uprawniony do wzięcia udziału w Promocji, 

c. Po weryfikacji skasujemy przesłane przez Ciebie dane, 

d. Jeśli nie podasz nam wymaganych danych uznamy że nie jesteś uprawniony do wzięcia udziału 

w Promocji i nie będziesz mógł w dalszym ciągu z niej korzystać. 

3. Aby skorzystać w ciągu 6 kolejnych miesięcy z 50 GB miesięcznie za 0zł należy: 

a. wejść do zakładki „Odkryj” w aplikacji i kliknąć w baner „Flex Student”, 

b. wysłać zgłoszenie potwierdzające status studenta, 

c. po pozytywnej weryfikacji i otrzymaniu w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych  potwierdzenia w 

formie notyfikacji w aplikacji, kliknąć w nią i wejść do Klubu Flex w celu wygenerowania 

indywidualnego, jednorazowego kodu, 

d. przejść do sekcji Kody promocyjne w Moim profilu,  

e. wpisać Kod i aktywować Promocję. 
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4. Pakiet 6 x 50 GB będzie aktywny przez 6 kolejnych miesięcy od dnia aktywowania kodu z pkt. 3e. Każdy 

z sześciu pakietów 50 GB przyznawany będzie co miesiąc od daty aktywacji kodu. Niewykorzystane w 

danym miesiącu GB przepadają, a tym samym nie przechodzą na kolejny miesiąc. 

5. Po aktywacji Pakietu 6 x 50 GB bez względu czy masz aktywny Plan w ramach usługi Flex, czy nie, 

będą przyznawane Ci co miesiąc GB w jej ramach. Natomiast w przypadku kiedy nie będziesz miał 

aktywnego Planu, nie będziesz mógł z nich korzystać. Zatem Promocja pozostaje aktywna bez względu 

czy masz aktywny Plan czy nie w ramach usługi FLEX zgodnie z obowiązującą liczbą cykli wskazanych 

w opisie kodu. 

6. GB w ramach tej Promocji nie możesz przesyłać w ramach funkcjonalności „Przekaż GB” dostępnej w 

usłudze Orange Flex. 

7. GB w ramach tej Promocji są do wykorzystania tylko na terenie Polski i nie powiększą limitu GB 

dostępnego w roamingu w strefie UE. 

8. GB w ramach tej Promocji będą wykorzystywane w pierwszej kolejności względem GB: 

a. oznaczonych w aplikacji jako ‘Promo GB’, 

b. otrzymanych w ramach usługi „Przekaż GB”, 

c. zawartych w Twoim Planie. 

9. Wykorzystanie GB z Promocji możesz śledzić na bieżąco w aplikacji Orange Flex. 

10. Jeśli masz aktywne promocyjne GB, oznaczone jako „Promo GB” w aplikacji, skorzystanie z Promocji 

nie spowoduje ich zwiększenia, ani nie wydłuży ich ważności. Kod aktywujący tą Promocję działa 

niezależnie względem promocyjnych GB oznaczonych w aplikacji jako „Promo GB”. 

11. Prawidłowe działanie Promocji będzie możliwe tylko na wersji aplikacji Flex 55.2.0 (46464) lub wyższej. 

III. Informacje dodatkowe 

1. 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, Regulaminu Klubu Flex oraz Regulamin 

Promocyjnych kodów na dodatkowe usługi Orange Flex. Niezdefiniowane wyrażenia pisane w 

niniejszym regulaminie wielką literą mają znaczenie przypisane im w dokumentach wymienionych w 

zdaniu poprzednim. 

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

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

