
Regulamin oferty promocyjnej 

REJS PRÓBNY 

obowiązujący od 16.02.2022 r. do odwołania 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem Oferty Promocyjnej „Rejs Próbny” (zwanej dalej „Ofertą Promocyjną”) jest VikingCo Poland sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu (ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000484436, kapitał zakładowy 11 244 200 PLN (wpłacony w całości), NIP: 8971793639, REGON: 022284492 (zwana dalej 

”Operatorem” lub „Mobile Vikings Polska”). 

§ 2. DEFINICJE  

1. „Aktywacja Numeru” – Włączenie się do Sieci w rozumieniu Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 

Operatora; 

2. “Match” – oferta promocyjna Operatora regulowana „Regulaminem Oferty Promocyjnej MATCH obowiązującym od 

20.05.2021 do odwołania”; 

3. „Nowy Użytkownik” – nowy Abonent sieci Operatora Mobile Vikings, który nigdy wcześniej nie dokonał i opłacił zakupu 

oferty Operatora; 

4. “Okres Próbny” – zniżka w wysokości 50% na trzy kolejne doładowania dowolnym Wariantem MATCH; 

5. „Strona Operatora” – strona internetowa Operatora dostępna pod adresem www.mobilevikings.pl. 

§ 3. PRZEDMIOT I WARUNKI PROMOCJI 

1. W ramach Oferty Promocyjnej Nowy Użytkownik przy zakupie nowej karty SIM w ramach Match dokonanym przez 

Stronę Operatora (poprzez dostępny tam formularz internetowy) lub poprzez zamówienie telefoniczne przez HelpDesk 

Operatora otrzyma Okres Próbny. 

2. Do jednego zamówienia można otrzymać wyłączenie jeden Okres Próbny. Jedna osoba może zakupić maksymalnie jedną 

kartę SIM w Ofercie Promocyjnej, a kolejne zakupione karty nie będą objęte Okresem Próbnym.  

3. Aktywacja Numeru musi nastąpić w terminie do 62 dni od dokonania płatności za zamówienie, a kolejne doładowania 

w ramach Okresu Próbnego muszą zostać wykonane w terminie maksymalnie kolejnych 65 dni – po tych terminach 

niewykorzystane zniżki przepadają i nie można po raz kolejny otrzymać ani aktywować Okresu Próbnego. 

4. Zniżki przyznane w Okresie Próbnym nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Korzystanie z Oferty Promocyjnej oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Oferty Promocyjnej 

MATCH. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Cennika oraz 

Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami 

niniejszego Regulaminu a ww. dokumentami, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter 

nadrzędny. 

3. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie (w szczególności te pisane z wielkiej litery), jeżeli nie zostały zdefiniowane, 

należy rozumieć zgodnie z definicjami ujętymi w Cenniku, Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych lub 

regulaminie Match. 

4. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Cennik, jak i pozostałe dokumenty są opublikowane i udostępnione 

na Stronie Operatora. 



5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu lub jego odwołania w każdym czasie bez 

podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta lub odwołanie warunków nie wpłynie na prawa i obowiązki 

uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianie lub odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie 

Operatora.  


