
 
 
 
 

 
 
REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „DODATKOWE GB W SOLIDNY MATCH” 
 
OBOWIĄZUJE OD 16.02.2023 R. 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Organizatorem Oferty Promocyjnej „DODATKOWE GB W SOLIDNY MATCH” (zwanej dalej „Promocją”) jest 
VikingCo Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Tadeusza Kościuszki 29, 50-011 Wrocław), wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000484436, której doku-
mentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8971793639, REGON 022284492, z kapitałem zakłado-
wym w wysokości 11.244.200,00 PLN (wpłaconym w całości). 
 
§ 2. DEFINICJE 
 
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1. Match – oferta promocyjna Operatora regulowana „Regulaminem Oferty Promocyjnej Match” 
świadczona w ramach oferty Minuty+SMS+Internet. 

2. Minuty+SMS+Internet – oferta Operatora regulowana „Regulaminem świadczenia usług teleko-
munikacyjnych VikingCo Poland sp. z o.o. w ramach oferty Minuty+SMS+Internet”. 

3. Organizator lub Operator – operator sieci Mobile Vikings wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu. 
4. Wariant – jeden z planów Match, który należy rozumieć zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 1 

regulaminu Match.  
 
§ 3. PRZEDMIOT I WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 
 
W okresie trwania Promocji w ramach Match abonenci do Wariantu „Solidny Match” otrzymują dodat-
kowy pakiet danych obejmujący 2,5 GB (do wykorzystania w okresie ważności na takich samych zasadach 
regulaminu Match jak pakiet danych wskazany w Tabeli nr 1 tegoż regulaminu).  
 
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację treści niniejszego regulaminu. 
2. Korzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania z innych ofert lub ofert promocyjnych wprowa-

dzanych przez Organizatora, o ile regulaminy tychże ofert nie stanowią inaczej. 
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu lub jego odwołania w każ-

dym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta lub odwołanie warunków nie 
wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez uczestnika Promocji.  

4. Informacja o zmianie lub odwołaniu niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na stronie 
Operatora dostępnej pod adresem www.mobilevikings.pl. 

5. Regulaminy Minuty+SMS+Internet i Match dostępne są i opublikowane na stronie internetowej 
wskazanej w ust. 4 powyżej. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie postanowienia 
regulaminów Minuty+SMS+Internet i Match. 

http://www.mobilevikings.pl/

