Cennik Telefonów dostępnych w sprzedaży Virgin Mobile
Polska Sp. z o. o. wraz z ofertą „Pakiet Zintegrowany
#BezLimitu”
Obowiązuje od dnia 1 grudnia 2016 r.

1. Informacje wstępne
1.
2.

3.

Wszystkie ceny wskazane w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN)
i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Cennika wielką literą należy
rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o., chyba że postanowienia
niniejszego Cennika stanowią inaczej.
Telefony wyszczególnione w niniejszym Cenniku dostępne są w ofercie „Pakiet zintegrowany
#BezLimitu” przy łącznym zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
w ofercie „Pakiet #BezLimitu” z Virgin Mobile Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy
ul. Wołodyjowskiego 42, 02-724 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000415094, o numerze NIP
9512354680, REGON 146056906, o Kapitale zakładowym 6 705 000 zł, zwanej dalej
„Operatorem" albo „Virgin Mobile Polska". Operator prowadzi sprzedaż Telefonów za
pośrednictwem strony internetowej www.virginmobile.pl oraz za pośrednictwem aplikacji
sprzedażowej Virgin Mobile Polska dostępnej w oddziałach Raiffeisen Polbank S.A.

2. Telefony dostępne w sprzedaży w ofercie „Pakiet Zintegrowany #BezLimitu”
Tabela nr [1] Cennik Telefonów
L.P.

Telefon

Cena

1.

Samsung Galaxy J3 (SM-J320)

561,74 PLN

2.

Samsung Galaxy J5 (SM-J510)

921,73 PLN

3.

Samsung Galaxy A3 (SM-A310)

921,73 PLN

4.

Samsung Galaxy S7 (SM-G930)

2625,70 PLN

3. Zasady dotyczące sprzedaży Telefonów
1.

2.

3.

Szczegółowe zasady zakupu Telefonów zawarte są w Regulaminie Oferty Promocyjnej
„Pakiet Zintegrowany #BezLimitu” w ofercie łączonej z telefonem marki Samsung
finansowanej kartą kredytową Raiffeisen PolBank S.A..
Operator zastrzega sobie prawo zmiany lub rozszerzenia listy telefonów udostępnianych
w sprzedaży wraz z ofertą „Pakiet zintegrowany #BezLimitu” w każdym czasie,
z zastrzeżeniem, że zmiany nie wpłyną w żaden sposób na rozpoczęte przed
wprowadzeniem zmian transakcje za pośrednictwem www.virginmobile.pl lub w oddziale
Raiffeisen Polbank S.A..
Cennik obowiązuje do wyczerpania zapasów Telefonów lub do odwołania.

Prawo do błędów w druku zastrzeżone.

