
 

 

1. Organizatorem Oferty Promocyjnej „Przepływ GB” (zwanej dalej „Promocją”) jest VikingCo Poland sp. z o.o. z 

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

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajo- wego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000484436, NIP: 8971793639, REGON 022284492, o kapitale zakładowym: 11 244 200 PLN 

(wpłaconym w całości) – zwana dalej ”Operatorem” lub „Mobile Vikings Polska”. 

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a. Numer Przekazujący – Numer MSISDN, z którego przekazywany jest ustalony pakiet trans- feru danych; 

b. Numer Odbierający – Numer MSISDN, na który przekazywany jest ustalony pakiet trans- feru danych; 

c. Oferty Promocyjne MATCH – oferty promocyjne „Solidny Match”, „Perfekt Match”, „Eks- tra Match” 

regulowane Regulaminem Oferty Promocyjnej MATCH w ramach oferty Minuty+SMS+Internet. 

d. Minuty+SMS+Internet – oferta Operatora regulowana „Regulaminem świadczenia usług 

telekomunikacyjnych VikingCo Poland sp. z o.o. w ramach oferty Minuty+SMS+Internet”. 

e. Subskrypcja – oferta Operatora regulowana „Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych 

VikingCo Poland sp. z o.o. w ramach oferty Subskrypcja” dostępna w Planach. 

1. W ramach Promocji Abonent może przekazać ustaloną część niewykorzystanego pakietu transferu danych 

(dalej „Przekazany Pakiet”) pomiędzy dwoma numerami telefonów: z Nu- meru Przekazującego na Numer 

Odbierający (dalej „Przekazanie”). 

2. Warunki Promocji są następujące: 

a. Numer Przekazujący i Numer Odbierający muszą należeć do sieci Mobile Vikings Organizatora, 

b. Numer Przekazujący i Numer Obierający podczas całego procesu Przekazania musi mieć aktywny jeden z 

Wariantów Oferty Promocyjnej MATCH lub Plan Subskrypcji, 

c. Aby Numer Przekazujący mógł przesłać Przekazany Pakiet, po Przekazaniu na jego saldzie 

niewykorzystanego transferu danych musi mu pozostać co najmniej 1 GB; 

d. Numer Przekazujący i Numer Otrzymujący nie mogą być w trakcie procesu przenoszenia numeru do innej 

sieci telekomunikacyjnej. 

3. Maksymalna wielkość Przekazanego Pakietu jednorazowo może wynosić 5 GB. 

4. Przekazany Pakiet traci ważność po upływie 31 dni od dnia jego aktywacji i po upływie tego okresu zostanie 

automatycznie wyłączony. 


