
  REGULAMIN oferty promocyjnej 

   
  obowiązuje od 07.12.2016 do odwołania 

 

 

 

 

 

§ 1.   
 

1. Organizatorem Oferty Promocyjnej „Mam więcej” (zwanej dalej „Ofertą Promocyjną”) 

jest VikingCo Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Tęczowa 13/210, 53-601 

Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000484436, o numerze NIP: 897-17-93-639, REGON 022284492, kapitale 

zakładowym: 11 244 200 PLN wpłaconym w całości – zwaną dalej ”Operatorem” lub 

„Mobile Vikings Polska”. 

 

2. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla Abonentów Mobile Vikings Polska, 

którzy korzystają korzystających z oferty ‘Minuty+SMS+internet” oraz usługi 

Autodoładowania kwotą za minimum 19 PLN dla jednego lub więcej aktywnych 

numerów telefonu na jednym Internetowym Koncie Abonenta.  

 

3. Skorzystanie z Oferty Promocyjnej oznacza akceptację treści niniejszego regulaminu.   

 

 § 2. Przedmiot oferty promocyjnej  

 

4. W ramach Oferty Promocyjnej Abonenci spełniający warunek określony w § 1 pkt. 2 

niniejszego regulaminu w ramach odnowionego pakietu otrzymają dodatkowy pakiet 

danych GB (zwany dalej „Promocyjnym Pakietem”) dla każdego z numerów, który został 

doładowany metodą Autodoładowania w zależności od ilości posiadanych numerów 

telefonów na Internetowym Koncie Abonenta zgodnie z poniższą tabelą:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabela nr 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Weryfikacja spełnienia warunku z punktu 2 odbywa się każdego pierwszego dnia 

miesiąca. Promocyjny Pakiet zostanie przyznany pierwszego dnia miesiąca, najpóźniej 

do końca dnia, pod warunkiem spełnienia warunku z punktu 2 w ciągu ostatnich 31 dni, 

poprzedzających weryfikację.  

 

6. Jeśli usługa Autodoładowania zostanie wyłączona w trakcie miesiąca kalendarzowego, 

jednak w weryfikowanym okresie nastąpiło doładowanie metodą Autodoładowania, 

warunek z punktu 2 zostanie uznany za spełniony, a Promocyjny Pakiet zostanie 

przyznany zgodnie z Tabelą 1. 

 

7. Promocyjny Pakiet danych będzie kumulowany z ilością danych dostępnych w danym 

momencie na saldzie Abonenta, a jego okres ważności będzie wynosił 31 dni, licząc od 

dnia aktywacji Promocyjnego Pakietu.  

 

8. Wartosć ́i wazṅosć ́pakietu internetu mozṅa kazḋorazowo sprawdzic ́po zalogowaniu się 

do Internetowego Konta Abonenta na stronie www.mobilevikings.pl/pl/mysims /, w 

Aplikacji Mobilnej, udostep̨nianej przez Operatora lub po wprowadzeniu krótkiego kodu 

*108# w Telefonie. 

 

9. Aktywacja Pakietu nie powoduje wydłuzėnia Okresu wazṅosći połac̨zeń wychodzac̨ych, 

pakietu bonusowego SMS/MMS, nielimitowanych połac̨zeń. 

 

10. Abonent nie ma możliwości zlecenia dezaktywacji przyznanego Promocyjnego Pakietu 

danych lub przekazania go do aktywacji na inny numer telefonu w ramach 

Internetowego Konta Abonenta. 

 

11. Promocyjny Pakiet będzie dezaktywowany automatycznie wraz z upływem terminu jego 

ważności, w przypadku braku jego odnowienia przez zakup nowego Doładowania lub 

wykupienia dodatkowego pakietu danych.  

 

Ilość numerów telefonów z aktywną 

usługą Autodoładowania na 

Internetowym Koncie Abonenta 

 

Promocyjny 

Pakiet danych 

 

Okres 

ważności 

 

1 

 

 

1 GB 

 

31 dni 

 

2 

 

 

2 GB 

 

31 dni 

 

3 i więcej 

   

3 GB 

 

31 dni 



 

12. Opis usługi Autodoładowania określają dokumenty „Krótka charakterystyka 

Autodoładowania” oraz „Zasady wykorzystywania narzędzi inicjujących doładowanie” są 

opublikowane i udostępnione na stronie internetowej Operatora. 

 

13. Korzystanie z Promocyjnego Pakietu jest mozl̇iwe tylko na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej przy wykorzystaniu ustawień APN Internet Operatora. Promocja nie jest 

aktywna w roamingu mied̨zynarodowym. 

 

§ 3.  

 

14. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się do przestrzegania 

Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

 

15. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu lub Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, Operator może zawiesić świadczenie Usług. 

 

16. Korzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza możliwości korzystania z innych 

Ofert Promocyjnych oferowanych przez Operatora, o ile Regulaminy tychże Ofert nie 

stanowią inaczej.  

 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

postanowienia odpowiednie postanowienia Cennika Mobile Vikings Polska 

oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a ww. dokumentami, 

postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

 

18. Definicje użyte w niniejszej Ofercie (w szczególności te pisane z wielkiej litery) należy 

rozumieć zgodnie z definicjami ujetymi w Cenniku lub Regulaminie świadczenia usług 

telekomunikacyjnych. 

 

19. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, Cennik, jak i pozostałe dokumenty 

regulujące świadczenie usług przez Operatora są opublikowane i udostępnione na 

stronie internetowej Operatora: www.mobilevikings.pl 

 

20. 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 wpływa na prawa i  obowiązki  uprzednio nabyte 

przez  Abonenta. Informacja o zmianie lub odwołaniu Regulaminu zostanie 

opublikowana na stronie internetowej Operatora www.mobilevikings.pl. 


