
 

1 Informacja o zmianie w Cenniku usług w ofercie Orange Flex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o zmianie w Cenniku usług w ofercie Orange Flex 

z dnia 17.03.2022 

 

Z dniem 17.03.2022 r. zmieniamy nasz Cennik usług w Orange Flex. W ramach zmian 

dodajemy nowy Plan za 35 zł i modyfikujemy Plany za 50 zł i 80 zł. Szczegóły znajdziesz 

poniżej: 

 

Dotychczas: 

Dostępne Plany 

Opłata za Plan w okresie rozliczeniowym 15 zł1 25 zł 30 zł 50 zł 80 zł 

Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 0 GB 15 GB 30 GB 50 GB 100 GB 

Pakiet GB do wykorzystania  

w roamingu w Strefie UE 

Zgodnie z Cennikiem usług w roamingu oraz 

połączeń międzynarodowych w ofercie Orange Flex 

Rozmowy z numerami komórkowymi i 

stacjonarnymi w Polsce i w roamingu w Strefie UE 
bez limitu bez limitu 

SMSy, MMSy 

w Polsce i w roamingu w Strefie UE 
bez limitu bez limitu 

Social Pass w Polsce brak 
nielimitowany transfer danych w ramach 

wybranych aplikacji social media 

1 Plan dostępny w ramach usługi Rodzina Flex jeśli posiadasz już co najmniej jeden aktywny Plan w Orange Flex. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Informacja o zmianie w Cenniku usług w ofercie Orange Flex 

 

Od 17.03.2022 r.  

Dostępne Plany 

Opłata za Plan w okresie rozliczeniowym 15 zł1 25 zł 30 zł 35 zł 50 zł 80 zł 

Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 0 GB 15 GB 30 GB 45 GB 80 GB 150 GB 

Pakiet GB do wykorzystania  

w roamingu w Strefie UE 

Zgodnie z Cennikiem usług w roamingu oraz połączeń 

międzynarodowych w ofercie Orange Flex 

Rozmowy z numerami komórkowymi i 

stacjonarnymi w Polsce i w roamingu w 

Strefie UE 

bez 

limitu 
bez limitu 

SMSy, MMSy 

w Polsce i w roamingu w Strefie UE 

bez 

limitu 
bez limitu 

Social Pass w Polsce brak 
nielimitowany transfer danych w ramach 

wybranych aplikacji social media 

1 Plan dostępny w ramach usługi Rodzina Flex jeśli posiadasz już co najmniej jeden aktywny Plan w Orange Flex. 

 

Jeśli chcesz korzystać ze swojego obecnego Planu nadal możesz to robić. Jeśli chcesz 

zmienić Plan na nowy wykonasz to samodzielnie w ramach aplikacji Orange Flex w zakładce: 

Mój profil/ Mój Plan. 

 

Zaproponowane zmiany opisane powyżej, wchodzą w życie z dniem 17.03.2022 r. Jeśli ich 

nie zaakceptujesz przysługuje Ci prawo do wypowiedzenia w/w Umowy przez miesiąc od 

w/w daty. 


