
Regulamin oferty promocyjnej 

TAŃSZE POŁĄCZENIA NA UKRAINĘ 

obowiązujący od 09.03.2022 r. do odwołania 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Oferty Promocyjnej „Tańsze połączenia na Ukrainę” (dalej „Oferta Promocyjna”) jest VikingCo 

Poland sp. z o.o. z siedzi-bą 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, NIP: 897-17-93-639, REGON: 022284492, kapitał zakładowy: 11 

244 200 PLN wpłacony w całości (dalej „Operator” lub „Organizator”). 

2. Oferta Promocyjna skierowana jest do wszystkich Abonentów sieci Mobile Viking Polska Organizatora. 

§ 2. WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. W ramach Oferty Promocyjnej Abonent może wykonywać połączenia z terytorium Polski, będąc w zasięgu Sieci 

Telekomunikacyjnej, do Ukrainy (połączenia międzynarodowe) po stawce 0,05 zł brutto za minutę połączenia. 

2. Operator nalicza opłatę co 30 sekund.  

3. Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej: 

a. posiadanie statusu Abonenta w sieci Organizatora,  

b. posiadanie aktywnej Karty SIM (po Włączeniu się do sieci) i utrzymanie Okresu połączeń wychodzących. 

c. Włączenie i korzystanie z Oferty Promocyjnej są bezpłatne. 

4. Wyłączenie Oferty Promocyjnej jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Help Desk Organizatora. 

§ 3. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  

1. W ramach Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się, że: 

a. nie będzie kierował bez zgody Operatora, do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty SIM/USIM 

ruchu pochodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych; 

b. nie będzie stosował bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej lub 

realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej 

lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działające w Sieci 

Telekomunikacyjnej; 

c. nie będzie generował sztucznego ruchu, który nie służy wymianie informacji; 

d. nie będzie używał Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych; 

e. nie będzie używał Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna 

do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”; 

f. będzie używał Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service; 

g. nie będzie wykorzystywał Kart SIM/USIM bez zgody Operatora do inicjowania ruchu, polegającego na masowym 

wykonywaniu połączeń, w szczególności w przypadku automatycznej dystrybucji połączeń lub automatycznej 

interaktywnej obsługi numeru wywołanego lub w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i 

informatycznego w celu obsługi tego ruchu lub przy wykorzystaniu kart w marketingu bezpośrednim (zakaz ten 

dotyczy Abonenta, który działa jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy); 

h. nie będzie wykorzystywał kart SIM/USIM do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych 

bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Użytkownika lub innego podmiotu, 

lub w inny sposób służący osiągnięciu efektu handlowego (akaz ten dotyczy Abonenta, który działa jako 

przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy). 



2. Naruszenie ust. 2 niniejszego paragrafu upoważnia Operatora do zawieszenia świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych bez prawa do odszkodowania. 

3. Korzystanie z Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych ofert promocyjnych oferowanych przez 

Organizatora, o ile regulaminy tychże ofert nie stanowią inaczej. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych i Cennika Operatora.  

5. Pojęcia pisane z wielkiej litery, jeżeli nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, należy rozumieć zgodnie z 

ich definicją określoną w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych i/lub Cenniku Operatora. 

6. Niniejszy Regulamin, Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, Cennik, jak i pozostałe dokumenty 

regulujące świadczenie usług przez Operatora, są opublikowane i udostępnione na stronie internetowej 

www.mobilevikings.pl. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu lub jego odwołania w każdym czasie 

bez podawania przyczyny. Informacja o zmianie lub odwołaniu Regulaminu i Oferty Promocyjnej zostanie 

opublikowana na stronie internetowej www.mobilevikings.pl.  


