
Regulamin akcji

PRAWDAPOMAGA
obowiązujący od 7.02.2022 r. do 8.03.2022

§ 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Akcji 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, o
kapitale zakładowym 11.244.200 PLN (wpłaconym w całości), NIP: 8971793639, REGON: 022284492.

§ 2. DEFINICJE
a) „Aktywacja Numeru” - Włączenie się do sieci w rozumieniu Regulaminu Świadczenia Usług

Telekomunikacyjnych Operatora;
b) „Match” - oznacza ofertę promocyjną zgodnie z „Regulaminem Oferty Promocyjnej MATCH obowiązującej

od 24.04.2020 do odwołania”;
c) “Kod” - oznacza kod PRAWDAPOMAGA
d) „Organizator” - oznacza VikingCo Poland sp. z o.o. wskazaną w § 1 niniejszego Regulaminu.

§ 2. ZASADY I WARUNKI AKCJI

1. Klient podczas zamówienia nowej karty SIM w sieci Mobile Vikings Organizatora poprzez stronę internetową
www.mobilevikings.pl (poprzez dostępny tam internetowy formularz zamówienia) w ramach Match w
Wariantach Solidny MATCH, Perfect MATCH i Ekstra MATCH może wpisać Kod.

2. W celu wykorzystania Kodu należy wprowadzić Kod w odpowiednio oznaczonym polu formularza
zamówienia.

3. Aktywowanie Kodu w ramach Akcji wymaga dodatkowo po złożeniu i opłaceniu zamówienia Aktywacji
Numeru: w przypadku nowego numeru w ciągu 48h od zamówienia lub w przypadku przenoszenia numeru w
ciągu 7.02.2022 od 8.03.2022

4. Kody nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
5. Jeden klient może wykorzystać maksymalnie jeden Kod dla maksymalnie jednej nowej karty SIM. W ramach

zamówień składanych przez klientów w ramach jednego Internetowego Konta Abonenta można wykorzystać
maksymalnie jeden Kod.

6. Wprowadzone Kody z naruszeniem powyższych zasad nie zostaną uwzględnione.
7. W ramach Akcji Organizator przekaże kwotę odpowiadającą wartości zamówień, przy których zostały

aktywowane Kody na zasadach niniejszego Regulaminu, do maksymalnie łącznej wartości 5000 zł
(niezależnie od ilości aktywowanych Kodów) w formie gotówkowej lub rzeczowej na rzecz fundacji eFkropka.

8. Akcja trwa od 7 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r.
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§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na adres poczty elektronicznej

szalupyratunkowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres pocztowy Organizatora w terminie 14 dni.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji.
3. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Organizator poinformuje Uczestnika i przedstawi

uzasadnienie decyzji.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biorąc udział w akcji uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a klauzula
informacyjna jest przekazywana w ramach składanego zamówienia karty SIM.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, jeżeli nie zostały zdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z

definicjami ujętymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych lub regulaminie Match.
4. Niniejszy regulamin, jak i Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych i regulamin Match, dostępne

są na stronie internetowej Organizatora www.mobilevikings.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w każdym czasie. Informacja o odwołaniu zostanie

opublikowania na stronie internetowej Organizatora www.mobilevikings.pl.
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