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Informacje o zmianach w Roamingu 
 

Zmiana od 01.01.2020 roku 

Jest Rozporządzenie Wykonawcze Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 
2017 r  

– no to zmieniamy Cennik połączeń w Roamingu oraz połączeń międzynarodowych w ofercie Orange 
Flex: 

1. Tabelę nr 2 zastępujemy tą: 

Limity GB dostępne w ramach Planu 

Opłata	za	Plan		
w	okresie	rozliczeniowym	

25	zł	 30	zł	 50	zł	 80	zł	

Pakiet	GB	do	wykorzystania		
w	roamingu	w	Strefie	UE	

2,65	GB	 3,18	GB	 5,30	GB	 8,47	GB	

 

2. A Tabelę nr 4 tą: 

Opłaty dodatkowe w roamingu w Strefie UE 

Połączenie wychodzące 0,16 zł/min, 

Połączenie przychodzące 0,04 zł/min. 

SMS 0,05 zł 

MMS 0,01845 zł 

Transmisja danych 0,01845 zł/(18,89zł/GB) 

 

3. Doprecyzowaliśmy też rozliczenie transmisji 1GB danych, wynosi ona dokładnie 1024 MB. 
 

4. Przy okazji z Flexa można już korzystać w Brazylii (dodajemy do Strefy Egzotycznej) i w 
Hondurasie (dodajemy do Strefy Standard). No i chwilowo znika możliwość korzystania z Flex 
w Korei Północnej, w Sudanie Południowym oraz w Timorze Wschodnim (wszystkie trzy kraje 
to Strefa Egzotyczna). 
 

Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2020 roku i są automatyczne. Z jakiegoś powodu nie chcesz 
zaakceptować powyższych zmian? Masz prawo do wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni od 
ukazania się tej wiadomości. 
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Zmiana od 18.07.2019 roku 

Podróże? To bardzo w stylu Flexa. Dlatego dzisiaj jest dobry dzień. Co się stało? Same fajne rzeczy. 
Dodaliśmy kilka krajów do cennika usług w roamingu i połączeń międzynarodowych, oto i one: 
Urugwaj, Paragwaj (Strefa Standard),Antigua i Barbuda, Dominika, Saint Kitts i Nevis,Turks i 
Caicos,Anguilla oraz Zanzibar (Strefa Egzotyczna). Zmiana obowiązuje od 18lipca 2019 roku i jest 
automatyczna. Z jakiegoś powodu nie chcesz zaakceptować powyższej zmiany? Masz prawo do 
wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni od ukazania się tej wiadomości. 

 

Zmiana od 25.06.2019 roku 

Jak podróżować, to na całego. Brakowało nam kilku krajów w cenniku usług w roamingu i połączeń 
międzynarodowych. No to dodaliśmy. Do Strefy Standardowej dochodzi Chile, a do Strefy 
Egzotycznej dorzucamy Bahrajn, Haiti, Kolumbię, Liberię, Myanmar (Birmę) i Seszele. Zmiana jest 
automatyczna. Z jakiegoś powodu nie chcesz zaakceptować powyższej zmiany? Masz prawo do 
wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni od ukazania się tej wiadomości. 


