
 

 

Cennik Produktów i Usług Uzupełniających w ofercie Virgin Mobile na 
Kartę 
obowiązuje od dnia 20 stycznia 2017 r. do o d w o ł a n i a  i w całości zastępuje „Cennik Produktów i Usług 
Uzupełniających Virgin Mobile Polska” z dnia 13 marca 2015 r. 
Zmieniony 01.06.2022 r. 

 
Wszystkie ceny wskazane w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają 
podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. 

 
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Cennika wielką literą należy rozumieć 
zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 
sp. z o.o. w ofercie Virgin Mobile na Kartę, chyba że postanowienia niniejszego Cennika stanowią 
inaczej. 

 
 

1. Zasady dotyczące kwot i ważności Zestawów Startowych w  o f e r c i e  
Virgin Mobile na Kartę, zwanych dalej ,,Zestawami Startowymi” 

 
Tabela nr [1] Cennik Zestawów Startowych 

 
Zestaw Startowy ,,5 PLN” 

Opłata jednorazowa 
za Zestaw Startowy 
(opłata aktywacyjna) 

5 zł 

Kwota, którą Abonent 
Virgin Mobile na 

Kartę otrzymuje w 
ramach Zestawu 

Startowego 

5 zł 

Okres ważności 
połączeń 

wychodzących 
30 dni 

Okres ważności 
połączeń 

wychodzących 
dodatkowe 60 dni 

 
a. Opłata za Zestaw Startowy stanowi opłatę aktywacyjną dla danego numeru MSISDN, 

pobieraną za dokonanie Aktywacji. 
b. Abonent nie ponosi kosztów początkowego Stanu konta (Kwoty otrzymanej w ramach Zestawu 

Startowego). 
c. Operator zastrzega sobie prawo do zniesienia opłat określonych w Tabeli nr [1].



 

 

2. Zasady dotyczące kwot i ważności Doładowań 
 

Tabela nr [2] Ważność Doładowań 
 

Kwota Doładowania 
Okres ważności połączeń 

wychodzących 
Okres ważności połączeń 

przychodzących 
5, 10, 30, 50, 100, 150, 300 zł 
dowolna kwota powyżej 5 zł 

365 dni dodatkowe 60 dni 

dowolna kwota poniżej 5 zł 0 dni 0 dni 
 

Tabela nr [3] Cennik Doładowań 
 

Karta Zdrapka ,,5 PLN” ,,10 PLN” ,,30 PLN” ,,50 PLN” 
Opłata za Kartę Zdrapkę 5 zł 10 zł 30 zł 50 zł 

Kwota, którą Abonent 
otrzymuje w ramach 

Doładowania z 
wykorzystaniem Karty 

Zdrapki 

5 zł 
 

10 zł 
 

30 zł 
 

50 zł 

Okres ważności połączeń 
wychodzących 

365 dni 365 dni 365 dni 365 dni 

Okres ważności połączeń 
przychodzących 

dodatkowe 60 
dni 

dodatkowe 60 
dni 

dodatkowe 60 
dni 

dodatkowe 60 
dni 

Inne Doładowania 
Kwoty dostępne w ramach Doładowań (np. 

przez Internet, bankomaty, terminale 
płatnicze oraz stronę www.virginmobile.pl) 

5, 10, 30, 50, 100, 150, 300 zł, 
dowolna kwota w zł 

 
Kwota, którą Abonent otrzymuje w ramach 

Doładowania 
Określona kwota całkowita równa wartości 

Doładowania 

 
 

1. Doładowanie dowolną kwotą poniżej 5 zł nie przedłuża obowiązującego w momencie 
wykonania Doładowania Okresu ważności połączeń wychodzących ani Okresu ważności 
połączeń przychodzących. 

2. W przypadku niewykorzystania wartości Stanu konta przed upływem Okresu ważności 
połączeń przychodzących, niewykorzystana wartość Stanu konta zostaje anulowana i nie 
może być wykorzystana po kolejnym Doładowaniu. 

3. Kwota Doładowania zostanie przyznana Abonentowi po dokonaniu Doładowania. Informacja o 
przyznaniu kwoty Doładowania zostanie przekazana Abonentowi w formie wiadomości 
wystanej od Operatora. 



 

 

3. Pozostałe Produkty 
 

a. P4 oferuje za pośrednictwem strony internetowej www.virginmobile.pl możliwość zakupu 
produktów innych niż wyszczególnione w niniejszym Cenniku. 

b. Zasady zakupu, aktywacji oraz opłat należnych za produkty, o których mowa w pkt. 3 lit. a 
powyżej wskazane są w odrębnych Regulaminach lub na stronie internetowej 
www.virginmobile.pl. 

 
 
 

Objaśnienia 
 
Abonent w ofercie Virgin Mobile na Kartę - abonent będący stroną Umowy o Świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w 
formie pisemnej) i wykonywanej no warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
przez P4 sp. z o.o. w ofercie Virgin Mobile na Kartę. 

 
  


