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Regulamin Promocji „Extra pakiet 200 GB - 
zdalna nauka” 
obowiązuje od 2.04.2020 r. do 13.04.2020 r. 

 
I. Przedmiot regulaminu 

1. W niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) opisaliśmy zasady promocji „Extra pakiet 200 
GB – zdalna nauka” (dalej: „Promocja”), w ramach której możesz otrzymać dodatkowy 
jednorazowy pakiet 200 GB do wykorzystania przez 60 dni. 

 
II. Czas obowiązywania Promocji 

1. Z Promocji możesz skorzystać od 2.04.2020 r.  do 13.04.2020 r. 
 
II. Zasady 

1. Z naszej Promocji możesz skorzystać jeśli jesteś: 
a. Studentem, 
b. Uczniem powyżej 13 roku życia, 
c. Rodzicem dziecka uczącego się, 
d. Nauczycielem akademickim, 
e. Nauczycielem,  

i jesteś klientem usługi Orange Flex z aktywnym Planem. 
2. Chcąc skorzystać z Promocji jednocześnie oświadczasz, że jesteś reprezentantem jednej z 

powyższych grup osób wymienionych w pkt. 1. 
3. Z promocji możesz skorzystać posiadając dowolny Plan dostępny w ramach usługi Orange 

Flex.  
4. Aby skorzystać z Promocji prześlij na adres mailowy: eduflex@orange.com poniższe dane: 

a. Twoje imię i nazwisko, 
b. Twój numer telefonu Orange Flex, 
c. Nazwę szkoły/ uczelni, w której pracujesz, uczęszczasz lub uczęszcza Twoje 

dziecko, 
d. Adres szkoły/ uczelni, w której pracujesz, uczęszczasz lub uczęszcza Twoje dziecko, 
e. Dokument potwierdzający, że jesteś reprezentantem jednej z powyższych grup osób 

wymienionych w pkt. 1. Np. legitymacja lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, 
legitymacja służbowa lub potwierdzenie zatrudnienia. Jeśli załączasz skan 
dokumentu i zawiera on więcej danych niż podane w pkt 4 a – e, to prosimy Cię o ich 
zamazanie lub zasłonięcie. 

5. Przesłanie danych w mailu jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Promocji.  
6. Przesyłając nam dane zgadzasz się na przetwarzanie ich w celu potwierdzenia możliwości 

skorzystania z Promocji. 
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7. Podane przez Ciebie w pkt 4 dane porównamy z danymi, które podałeś przy rejestracji do 
usługi Orange Flex, aby sprawdzić czy jesteś uprawniony do wzięcia udziału w Promocji. 

8. W ciągu 72 h rozpatrzymy Twoje zgłoszenie i w przypadku pozytywnej weryfikacji 
poinformujemy Cię SMS’em o aktywacji Pakietu 200 GB.  

9. Koszt Pakietu wynosi 0 zł 
 
III. Informacje dodatkowe 

1. Promocja „Extra pakiet 200 GB – zdalna nauka” nie łączy się z promocją „Orange Flex dla 
polskiej edukacji”. 

2. Pakiet 200 GB jest ważny przez 60 kolejnych dni kalendarzowych od momentu aktywacji 
Pakietu np. Pakiet włączony 1.04.2020 o godzinie 12:00 będzie ważny do 30.05.2020 do 
godziny 12:00 Niewykorzystane w tym okresie GB przepadają. 

3. GB zawarte w promocyjnym Pakiecie nie można przesyłać w ramach funkcjonalności 
„Przekaż GB” dostępnej w usłudze Orange Flex. 

4. Pakiet 200 GB jest do wykorzystania tylko na terenie Polski i nie powiększa limitu GB 
dostępnego w roamingu w strefie UE. 

5. Pakiet 200 GB będzie wykorzystywany w pierwszej kolejności względem GB zwartych w 
Twoim Planie. 

6. Wykorzystanie Pakietu 200 GB możesz śledzić na bieżąco w aplikacji Orange Flex. 
7. 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  oraz Karta Nauczyciela, 
ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, jak również właściwe rozporządzenia regulujące 
kwestie legitymacji szkolnych i studenckich . Niezdefiniowane wyrażenia pisane w niniejszym 
regulaminie wielką literą mają znaczenie przypisane im w dokumentach wymienionych w 
zdaniu poprzednim. 

8. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.flex.orange.pl oraz w aplikacji 
Orange Flex. 


