Regulamin Promocji „Orange Flex dla studenta”
obowiązuje od 25.08.2020 do 31.12.2020 roku
I. Przedmiot regulaminu
1. W niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) opisaliśmy zasady promocji „Orange Flex dla
studenta” (dalej: „Promocja”), w ramach której możesz otrzymać dodatkowy pakiet 100 GB
ważny przez 180 dni za 0 zł.

II. Czas obowiązywania Promocji
1. Z Promocji możesz skorzystać od 25.08.2020 r. do 31.12.2020 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. oraz jesteś członkiem Klubu Flex beta
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.
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.
3. Aby otrzymać możliwość skorzystania z dodatkowego pakietu 100 GB ważnego przez 180 dni za
0 zł oraz z dodatkowej niespodzianki, 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 beta w
celu wygenerowania indywidualnego kodu,
d. przejść do sekcji Kody promocyjne w Moim profilu,
e.

wpisać Kod i aktywować Promocję.

4. Pakiet 100 GB, jest aktywny przez 180 pełnych kolejnych dni od chwili włączenia usługi.
Niewykorzystane w tym okresie GB z Pakietu 100 GB przepadają.
5. GB zawartych w Pakiecie 100 GB nie możesz przesyłać w ramach funkcjonalności „Przekaż GB”
dostępnej w usłudze Orange Flex.
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6. Pakiet 100 GB jest do wykorzystania tylko na terenie Polski i nie powiększa limitu GB dostępnego
w roamingu w strefie UE.
7. Pakiet 100 GB będzie wykorzystywany w pierwszej kolejności względem GB zwartych w Twoim
Planie.
8. Wykorzystanie Pakietu 100 GB możesz śledzić na bieżąco w aplikacji Orange Flex w zakładce
Promo GB.
9. Jeśli masz już aktywne promocyjne GB, skorzystanie z Promocji spowoduje wydłużenie o 180
kolejnych dni, aktualnej daty ważności posiadanego przez Ciebie pakietu.

III. Informacje dodatkowe
1. Możesz wykorzystać Kod promocyjny tylko raz. W przypadku, w którym wpiszesz Kod
promocyjny w aplikacji, a następnie nie dokonasz Aktywacji, Kod przepadnie i nie będziesz mógł
skorzystać z Promocji.
2. 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 (beta).
Niezdefiniowane wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą mają znaczenie
przypisane im w dokumentach wymienionych w zdaniu poprzednim.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.flex.orange.pl
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