Warszawa, dnia 09 lipca 2018 roku

Informujemy, że z dniem 09.08.2018 r. ulegają zmianie Regulaminy i Cenniki wymienione poniżej Virgin Mobile
Polska Sp. z o.o. na Kartę (usługi przedpłacone):
1. Cennik taryfy #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę
2. Cennik Usług Roamingowych dla Abonentów taryfy #ChcęWszystko
3. Regulamin oferty promocyjnej „Tańsze minuty w roamingu w Strefie Euro” dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę
4. Cennik taryfy Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę
5. Cennik Usług Roamingowych dla Abonentów taryfy „Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę”
6. Regulamin oferty promocyjnej „FUP dla połączeń przychodzących w Strefie Euro” dla użytkowników taryfy Oferta
2012 Virgin Mobile na Kartę
7. Regulamin Oferty Promocyjnej „Pakiety #WSZYSTKO” dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę
8. Regulamin Oferty Promocyjnej „Pakiet GIGADAJE” dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę

Zakres zmian jest przedstawiony poniżej w niniejszej informacji.

1. W Cenniku taryfy #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę:
- Punkt 1 podpunkt 1 w brzmieniu :
„1 Wszystkie ceny obowiązujące w taryfie #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę wskazane
w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) o ile nie
wskazano inaczej.”
zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:
„1 Wszystkie ceny obowiązujące w taryfie #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę wskazane
w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).”

- Tabela nr 9 w brzmieniu:
Tabela nr [9] Zakres stref międzynarodowych
Strefa

Strefa Euro

Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3

Kraje
Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Gibraltar, Grecja, Grenlandia, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Monako, Niemcy,
Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja,
Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Owcze
Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Grenlandia, Kanada, Macedonia,
Mołdawia, Monako, Republika Kosowa, Rosja, San Marino, Serbia, Stany Zjednoczone (USA),
Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Owcze
Reszta świata
Sieci satelitarne

zostaje zmieniona i otrzymuje brzmienie:
Tabela nr [9] Zakres stref międzynarodowych
Strefa

Strefa Euro

Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3

Kraje
Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia,
Portugalia, Reunion, Rumunia, , Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy, Wyspy Kanaryjskie
Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Grenlandia, Kanada, Macedonia,
Mołdawia, Monako, Republika Kosowa, Rosja, San Marino, Serbia, Stany Zjednoczone (USA),
Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Owcze
Reszta świata
Sieci satelitarne

- W punkcie 6 o tytule „Informacje Dodatkowe” zostaje dodany podpunkt 4 w brzmieniu :
„Ceny usług świadczonych w roamingu regulowanym w Strefie Euro wskazane w niniejszym Cenniku zawierają
opłaty wynikające z Decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 października 2017 roku sygnatura
DPK.WIA.6062.3.2017.7..”

2. W Cenniku Usług Roamingowych dla Abonentów taryfy #ChcęWszystko
- Punkt 1 o tytule „Informacje Wstępne” podpunkt a w brzmieniu :
„Niniejszy Cennik obowiązuje wszystkich Abonentów Virgin Mobile na Kartę (zwanych dalej „Abonentami“)

posiadających
Numer
w
taryfie
#ChcęWszystko,
którzy
korzystają
z usług
w roamingu międzynarodowym.“
Zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy Cennik obowiązuje wszystkich Abonentów Virgin Mobile na Kartę (zwanych dalej „Abonentami“)
posiadających
Numer
MSISDN
w
taryfie
#ChcęWszystko,
którzy
korzystają
z usług
w roamingu międzynarodowym.“
- Punkt 1 o tytule „ Informacje Wstępne” podpunkt b w brzmieniu:
„Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług
(VAT), o ile nie wskazano inaczej.“
Zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:
„Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług
(VAT).“
- Tabela nr [1] Zakres stref roamingowych w brzmieniu:
Tabela nr [1] Zakres stref roamingowych
Strefa

Kraje

Strefa Euro

Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Gibraltar, Grecja, Grenlandia, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Monako, Niemcy,
Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja,
Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Owcze

Strefa 1

Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kanada, Macedonia, Mołdawia,
Republika Kosowa, Rosja, Serbia, Stany Zjednoczone (USA), Turcja, Ukraina

Strefa 2

Reszta świata

Strefa 3

Sieci satelitarne

zostaje zmieniona i otrzymuje brzmienie:
Tabela nr [1] Zakres stref roamingowych
Strefa

Kraje

Strefa Euro

Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia,
Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy, Wyspy Kanaryjskie

Strefa 1

Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Grenlandia, Kanada, Macedonia,
Mołdawia, Monako, Republika Kosowa, Rosja, San Marino, Serbia, Stany Zjednoczone (USA),
Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Owcze

Strefa 2

Reszta świata

Strefa 3

Sieci satelitarne

- W punkcie 3 o tytule „Opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym” dodaje się postanowienia o następującej
treści:
„Zasady Polityki FUP (Polityki Uczciwego Korzystania)
1. Stosując zasady polityki FUP mającej na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z Usług
Roamingowych Operator jest uprawniony do naliczenia Abonentowi dodatkowych opłat za połączenia
głosowe w następujących przypadkach:
a) w okresie co najmniej 4 miesięcy dana Karta SIM/USIM była zalogowana do sieci partnerów
roamingowych w Strefie Euro przez ponad połowę tego okresu i użycie usług w roamingu
międzynarodowym w Strefie Euro było większe niż na terytorium Polski;
b) Abonent korzystał kolejno z wielu Kart SIM/USIM lub długo nie korzystał z karty SIM/USIM,
użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro;
c) Karty SIM/USIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób
niezamieszkujących Polski oraz nieposiadających z nią stałych powiązań, wiążących się
z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania
z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro do celów innych niż okresowe podróże
poza Polską.
2. Opłaty dodatkowe za połączenie głosowe wynoszą następująco:
a) 0,16 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego;
b) 0,04 zł za minutę odebranego połączenia głosowego;
c) 0,05 zł za wysłaną wiadomość SMS
d) 0,03 zł za wysłaną wiadomość MMS
e) 0,03 zł za 1MB transmisji danych
3. O naliczaniu dodatkowych opłat Abonent zostanie poinformowany komunikatem SMS.
4. Zaprzestanie naliczania dodatkowych opłat nastąpi jeżeli sposób korzystania z usług nie będzie już
wskazywał na naruszanie zasad polityki FUP.
5. W przypadku korzystania z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, Operator ma prawo
wymagać przedstawienia przez Abonenta dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodów istnienia
innych powiązań wiążących się z częstą obecnością na terytorium Polski. W przypadku nieprzedstawienia
takich dowodów do 14 dni od wezwania Operator ma prawo do naliczenia opłat dodatkowych, o których
mowa w pkt. 2. powyżej.“
- W punkcie 5 o tytule „Informacje dodatkowe“ dodaje się w podpunkcie f postanowienia o następującej treści:
„Ceny usług świadczonych w roamingu regulowanym w Strefie Euro wskazane w niniejszym Cenniku zawierają
opłaty wynikające z Decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 października 2017 roku, sygnatura
DPK.WIA.6062.3.2017.7.“

3. W Regulaminie oferty promocyjnej „Tańsze minuty w roamingu w Strefie Euro” dla Abonentów Virgin Mobile na
Kartę
- Punkt o tytule „Zasady skorzystania z oferty” podpunkt 3 tabela w brzmieniu:

Strefa

Strefa Euro

Kraje
Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Gibraltar, Grecja, Grenlandia, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Monako, Niemcy,
Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja,
Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Owcze

Zostaje zmieniona i otrzymuje brzmienie:
Strefa

Strefa Euro

Kraje
Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia,
Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy, Wyspy Kanaryjskie

- Punkcie o tytule „Zasady Polityki FUP” w brzmieniu:
„Zasady Polityki FUP
6. Stosując zasady polityki FUP mającej na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z Usług
Roamingowych Operator jest uprawniony do naliczenia Abonentowi dodatkowych opłat za połączenia
głosowe w następujących przypadkach:
d) w okresie co najmniej 4 miesięcy dana Karta SIM/USIM była zalogowana do sieci partnerów
roamingowych w Strefie Euro przez ponad połowę tego okresu i użycie usług w roamingu
międzynarodowym w Strefie Euro było większe niż na terytorium Polski;
e) Abonent korzystał kolejno z wielu Kart SIM/USIM lub długo nie korzystał z karty SIM/USIM,
użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro;
f) Karty SIM/USIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących
Polski
oraz
nieposiadających
z
nią
stałych
powiązań,
wiążących
się
z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania
z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro do celów innych niż okresowe podróże
poza Polską.
7. Opłaty dodatkowe za połączenie głosowe wynoszą następująco:
f) 0,16 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego;
g) 0,05 zł za minutę odebranego połączenia głosowego;
8. O naliczaniu dodatkowych opłat Abonent zostanie poinformowany komunikatem SMS.
9. Zaprzestanie naliczania dodatkowych opłat nastąpi jeżeli sposób korzystania z usług nie będzie już
wskazywał na naruszanie zasad polityki FUP.
10. W przypadku korzystania z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, Operator ma prawo
wymagać przedstawienia przez Abonenta dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodów istnienia
innych powiązań wiążących się z częstą obecnością na terytorium Polski. W przypadku nieprzedstawienia

takich dowodów do 14 dni od wezwania Operator ma prawo do naliczenia opłat dodatkowych, o których
mowa w pkt. 2. powyżej.”
Zostaje zmieniona i dodaje się postanowienia o następującej treści:
„Zasady Polityki FUP (Polityki Uczciwego Korzystania)
11. Stosując zasady polityki FUP mającej na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z Usług
Roamingowych Operator jest uprawniony do naliczenia Abonentowi dodatkowych opłat za połączenia
głosowe w następujących przypadkach:
g) w okresie co najmniej 4 miesięcy dana Karta SIM/USIM była zalogowana do sieci partnerów
roamingowych w Strefie Euro przez ponad połowę tego okresu i użycie usług w roamingu
międzynarodowym w Strefie Euro było większe niż na terytorium Polski;
h) Abonent korzystał kolejno z wielu Kart SIM/USIM lub długo nie korzystał z karty SIM/USIM,
użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro;
i) Karty SIM/USIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących
Polski
oraz
nieposiadających
z
nią
stałych
powiązań,
wiążących
się
z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania
z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro do celów innych niż okresowe podróże
poza Polską.
12. Opłaty dodatkowe za połączenie głosowe wynoszą następująco:
h) 0,16 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego;
i) 0,04 zł za minutę odebranego połączenia głosowego;
j) 0,05 zł za wysłaną wiadomość SMS
k) 0,03 zł za wysłaną wiadomość MMS
l) 0,03 zł za 1MB transmisji danych
13. O naliczaniu dodatkowych opłat Abonent zostanie poinformowany komunikatem SMS.
14. Zaprzestanie naliczania dodatkowych opłat nastąpi jeżeli sposób korzystania z usług nie będzie już
wskazywał na naruszanie zasad polityki FUP.
15. W przypadku korzystania z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, Operator ma prawo
wymagać przedstawienia przez Abonenta dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodów istnienia
innych powiązań wiążących się z częstą obecnością na terytorium Polski. W przypadku nieprzedstawienia
takich dowodów do 14 dni od wezwania Operator ma prawo do naliczenia opłat dodatkowych, o których
mowa w pkt. 2. powyżej.”
- W punkcie o tytule „Informacje dodatkowe” dodaje się w podpunkcie 8 postanowienia o następującej treści:
„Ceny usług świadczonych w roamingu regulowanym w Strefie Euro wskazane w niniejszym Regulaminie zawierają
opłaty wynikające z Decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 października 2017 roku, sygnatura
DPK.WIA.6062.3.2017.7.”
4. W Cenniku taryfy Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę
- Punkt 5 o tytule „Opłaty za połączenia głosowe, połączenia wideo, SMS-y, MMS-y międzynarodowe” Tabela nr [9]
w brzmieniu:

Strefa

Kraje

Strefa Euro

Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Gibraltar, Grecja, Grenlandia, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Monako, Niemcy,
Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja,
Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Owcze

Strefa 1

Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kanada, Macedonia, Mołdawia,
Republika Kosowa, Rosja, Serbia, Stany Zjednoczone (USA), Turcja, Ukraina

Strefa 2
Strefa 3

Reszta świata
Sieci satelitarne

zostaje zmieniona i otrzymuje brzmienie:
Strefa

Strefa Euro

Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3

Kraj
e
Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia,
Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy
Kanaryjskie
Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Grenlandia Kanada, Macedonia,
Mołdawia, Monako Republika Kosowa, Rosja, San Marino Serbia, Stany Zjednoczone (USA)
Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Owcze
Reszta świata
Sieci satelitarne

5. W Cenniku Usług Roamingowych dla Abonentów taryfy „Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę”
- Punkt 1 o tytule „Informacje wstępne” podpunkt a w brzmieniu :
„Niniejszy Cennik obowiązuje wszystkich Abonentów Virgin Mobile na Kartę (zwanych dalej „Abonentami“)
posiadających Numer w taryfie „Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę“, którzy korzystają z usług w roamingu
międzynarodowym.“
zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy Cennik obowiązuje wszystkich Abonentów Virgin Mobile na Kartę (zwanych dalej „Abonentami“)
posiadających Numer MSISDN w taryfie „Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę“, którzy korzystają z usług w roamingu
międzynarodowym.“
- Punkt 1 o tytule „Informacje wstępne” podpunkt b w brzmieniu :
„Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług
(VAT), o ile nie wskazano inaczej.“

zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:
„Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług
(VAT).“
- Tabela nr [1] w punkcie 2 o tytule „Zakres stref roamingowych“ w brzmieniu:
Strefa

Kraje

Strefa Euro

Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Gibraltar, Grecja, Grenlandia, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Monako, Niemcy,
Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja,
Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Owcze

Strefa 1

Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kanada, Macedonia, Mołdawia,
Republika Kosowa, Rosja, Serbia, Stany Zjednoczone (USA), Turcja, Ukraina

Strefa 2

Reszta świata

Strefa 3

Sieci satelitarne

zostaje zmieniona i otrzymuje brzmienie:
Strefa

Kraje

Strefa Euro

Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia,
Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy, Wyspy Kanaryjskie

Strefa 1

Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Grenlandia, Kanada, Macedonia,
Mołdawia, Monako, Republika Kosowa, Rosja, San Marino, Serbia, Stany Zjednoczone (USA),
Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Owcze

Strefa 2

Reszta świata

Strefa 3

Sieci satelitarne

- Tabela nr [2] w punkcie 3 o tytule „Opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym“ w brzmieniu:

Opłata za minutę połączenia głosowego
Roaming
ze Strefy

Do Polski

Do
Strefy
Euro

Do Strefy
Do Strefy 1
2

Do Strefy
3

Połączenie
głosowe
przychodzące

SMS

MMS

Przesył
danych

0,25 PLN

0,12
PLN/1MB

Strefa
Euro

0,19 PLN

0,19 PLN

7,00 PLN

0,00 PLN,
po
0,06
10,00 PLN 15,00 PLN przekroczeniu
PLN
FUP 0,05
PLN/min

Strefa 1

5,00 PLN

7,00 PLN

7,00 PLN

10,00 PLN 15,00 PLN

1,00 PLN

1,00
PLN

2,00 PLN

1,81 PLN
/100kB

Strefa 2

7,00 PLN

9,00 PLN

9,00 PLN

10,00 PLN 15,00 PLN

4,00 PLN

2,00
PLN

3,00 PLN

2,72 PLN
/100kB

Strefa 3

15,00 PLN

15,00
PLN

15,00 PLN 15,00 PLN 15,00 PLN

5,00 PLN

4,00
PLN

6,00 PLN

4,54 PLN
/100kB

Połączenie
głosowe
przychodzące

SMS

MMS

Przesył
danych

Zostaje zmieniona i otrzymuje brzmienie:
Opłata za minutę połączenia głosowego
Roaming
ze Strefy

Do Polski

Do
Strefy
Euro

Do Strefy 1

Strefa
Euro

0,19 PLN

0,19 PLN

7,00 PLN

10,00 PLN 15,00 PLN

0,00 PLN,

0,06
PLN

0,25 PLN

0,12
PLN/1MB

Strefa 1

5,00 PLN

7,00 PLN

7,00 PLN

10,00 PLN 15,00 PLN

1,00 PLN

1,00
PLN

2,00 PLN

1,81 PLN
/100kB

Strefa 2

7,00 PLN

9,00 PLN

9,00 PLN

10,00 PLN 15,00 PLN

4,00 PLN

2,00
PLN

3,00 PLN

2,72 PLN
/100kB

Strefa 3

15,00 PLN

15,00
PLN

15,00 PLN 15,00 PLN 15,00 PLN

5,00 PLN

4,00
PLN

6,00 PLN

4,54 PLN
/100kB

Do Strefy
2

Do Strefy
3

- Punkt 3 o tytule „Opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym“ o brzmieniu:
a. „Listę krajów w ramach poszczególnych Stref określa Tabela nr [1].
b. Za połączenia głosowe wychodzące w roamingu międzynarodowym w ramach Strefy Euro oraz ze Strefy
Euro do Polski trwające do 30 sekund naliczana jest opłata w wysokości połowy stawki minutowej,
a następnie za każdą sekundę w wysokości 1/60 stawki minutowej.
c. Za połączenia głosowe przychodzące w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro opłata naliczana jest
za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60 stawki minutowej.

d. Połączenia nie wymienione w pkt. b) oraz c) naliczane są co 30 sekund.
e. Opłata za transmisję danych w strefie Euro naliczana jest co 1 kB w wysokości 1/1024 stawki za 1 MB.
W pozostałych strefach opłata naliczana jest co 100 kB.
f. Prędkość przesyłania danych do 32 kbit/s.
g. FUP – z góry ustalony mechanizm limitu korzystania z połączeń przychodzących w ramach roamingu na
terytorium Strefy Euro określony w Regulaminie oferty promocyjnej „FUP dla połączeń przychodzących
w Strefie Euro”.
Zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:
„
a. Listę krajów w ramach poszczególnych Stref określa Tabela nr [1].
b. Za połączenia głosowe wychodzące w roamingu międzynarodowym w ramach Strefy Euro oraz ze Strefy
Euro do Polski trwające do 30 sekund naliczana jest opłata w wysokości połowy stawki minutowej,
a następnie za każdą sekundę w wysokości 1/60 stawki minutowej.
c. Za połączenia głosowe przychodzące w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro opłata naliczana jest
za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60 stawki minutowej.
d. Połączenia nie wymienione w pkt. b) oraz c) naliczane są co 30 sekund.
e. Opłata za transmisję danych w strefie Euro naliczana jest co 1 kB w wysokości 1/1024 stawki za 1 MB.
W pozostałych strefach opłata naliczana jest co 100 kB.
f. Prędkość przesyłania danych do 32 kbit/s.”
- W punkcie 4 o tytule „Informacja o cenach usług w roamingu międzynarodowym” dodaje się postanowienia
o następującej treści:
„Zasady Polityki FUP (Polityki Uczciwego Korzystania)
16. Stosując zasady polityki FUP mającej na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z Usług
Roamingowych Operator jest uprawniony do naliczenia Abonentowi dodatkowych opłat za połączenia
głosowe w następujących przypadkach:
a) W okresie co najmniej 4 miesięcy dana Karta SIM/USIM była zalogowana do sieci partnerów
roamingowych w Strefie Euro przez ponad połowę tego okresu i użycie usług w roamingu
międzynarodowym w Strefie Euro było większe niż na terytorium Polski;
b) Abonent korzystał kolejno z wielu Kart SIM/USIM lub długo nie korzystał z karty SIM/USIM,
użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro;
c) Karty SIM/USIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób
niezamieszkujących Polski oraz nieposiadających z nią stałych powiązań, wiążących się
z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania
z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro do celów innych niż okresowe podróże
poza Polską.
17. Opłaty dodatkowe za połączenie głosowe wynoszą następująco:
a) 0,16 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego;
b) 0,04 zł za minutę odebranego połączenia głosowego;
c) 0,05 zł za wysłaną wiadomość SMS
d) 0,03 zł za wysłaną wiadomość MMS
e) 0,03 zł za 1MB transmisji danych
18. O naliczaniu dodatkowych opłat Abonent zostanie poinformowany komunikatem SMS.
19. Zaprzestanie naliczania dodatkowych opłat nastąpi jeżeli sposób korzystania z usług nie będzie już
wskazywał na naruszanie zasad polityki FUP.

20. W przypadku korzystania z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, Operator ma prawo
wymagać przedstawienia przez Abonenta dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodów istnienia
innych powiązań wiążących się z częstą obecnością na terytorium Polski. W przypadku nieprzedstawienia
takich dowodów do 14 dni od wezwania Operator ma prawo do naliczenia opłat dodatkowych, o których
mowa w pkt. 2. powyżej.“
6. W Regulaminie oferty promocyjnej „FUP dla połączeń przychodzących w Strefie Euro” dla użytkowników taryfy
2012 Virgin Mobile na Kartę
- W całości zostaje zastąpiony przez Cennik Usług Roamingowych dla Abonentów taryfy „Oferta 2012 Virgin Mobile
na Kartę” ważny od 09 sierpnia 2018 r.
7. W Regulaminie Oferty Promocyjnej „Pakiety #WSZYSTKO dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę
- Tabela w punkcie 17 o brzmieniu:
Pakiety
Zintegrowane

Opłata
aktywacyjna

#NaSzybko

7 PLN

#PełenLuz

19 PLN

Komponenty
20 minut do wszystkich sieci
100 SMSów
250 MB
100 minut do wszystkich sieci
rozmowy do sieci bez limitu
SMSy bez limitu

Ważność pakietu

Kod
aktywacyjny

7 dni

*222*7#

30 dni / miesiąc
(pakiet samoodnawialny)

*222*19#

30 dni / miesiąc
(pakiet samoodnawialny)

*222*29#

30 dni / miesiąc
(pakiet samoodnawialny)

*222*39#

30 dni / miesiąc
(pakiet samoodnawialny)

*222*49#

2 GB szybkiej transmisji danych
rozmowy do wszystkich sieci bez limitu
#BezLimitu

29 PLN

SMSy bez limitu
4 GB szybkiej transmisji danych
rozmowy do wszystkich sieci bez limitu

#Najlepiej

39 PLN

SMSy bez limitu
8 GB szybkiej transmisji danych
rozmowy do wszystkich sieci bez limitu

#DlaMnieSuper

49 PLN

SMSy bez limitu
10 GB szybkiej transmisji danych w tym
2,46 GB w roamingu w UE

zostaje zmieniona i otrzymuje brzmienie:
Pakiety
Zintegrowane

Opłata
aktywacyjna

Komponenty

Ważność pakietu

Kod
aktywacyjny

20 minut do wszystkich sieci w Polsce
#NaSzybko

7 PLN

#PełenLuz

19 PLN

#BezLimitu

29 PLN

#Najlepiej

39 PLN

#DlaMnieSuper

49 PLN

Lista krajów wchodzących w

100 SMSów do wszystkich sieci w Polsce
7 dni
*222*7#
250 MB szybkiej transmisji danych w
Polsce
100 minut do wszystkich sieci w Polsce
Nielimitowane do sieci Play i Virgin Mobile
30 dni / miesiąc
w Polsce
(pakiet samo*222*19#
Nielimitowane SMSy do wszystkich sieci w
odnawialny)
Polsce
2 GB szybkiej transmisji danych w Polsce
Nielimitowane rozmowy do wszystkich
sieci w Polsce
30 dni / miesiąc
Nielimitowane SMSy do wszystkich sieci w
(pakiet samo*222*29#
Polsce
odnawialny)
4 GB szybkiej transmisji danych w Polsce
Nielimitowane rozmowy do wszystkich
sieci w Polsce
30 dni / miesiąc
Nielimitowane SMSy do wszystkich sieci w
(pakiet samo*222*39#
Polsce
odnawialny)
8 GB szybkiej transmisji danych w Polsce
Nielimitowane rozmowy do wszystkich
sieci w Polsce
30 dni / miesiąc
Nielimitowane SMSy do wszystkich sieci w
(pakiet samo*222*49#
Polsce
odnawialny)
10 GB szybkiej transmisji danych w Polsce
skład Strefy Euro dostępna jest w Cenniku Usług Roamingowych dla Abonentów

taryfy #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę
- Punkt 27 o brzmieniu:
„W ramach salda transmisji danych dostępnego w Pakiecie #DlaMnieSuper, Abonent otrzymuje określony limit na
transfer danych, który może być wykorzystany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wydzielonym limitem
do wykorzystania w roamingu w Strefie Euro. W ramach salda transmisji danych dostępnego w Pakietach:
#NaSzybko, #PełenLuz, #BezLimitu, #Najlepiej Abonent otrzymuje określony limit na transfer danych, który może
być wykorzystany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu ustawień APN Internet
Operatora. Po wykorzystaniu limitu transmisji danych w ramach aktywowanego Pakietu w trakcie obowiązywania
okresu jego ważności Abonent będzie taryfikowany na terenie Polski zgodnie z Cennikiem taryfy #ChcęWszystko w
Ofercie Virgin Mobile na Kartę, a w roamingu w Strefie Euro zgodnie z Cennikiem Usług Roamingowych dla
Abonentów taryfy #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę. Do wyczerpania limitu transmisji danych

Abonent może pobierać dane z maksymalną możliwą prędkością przypisaną do Usługi. W przypadku korzystania z
zasięgu nadajników P4 maksymalna osiągalna prędkość transmisji danych to 70 Mbit/s. Na rzeczywistą prędkość
przesyłania danych wpływają następujące warunki techniczne: ustawienia aparatu telefonicznego Abonenta,
technologia przesyłania danych, z której Abonent w danym momencie korzysta tj. EDGE, HSPA+, HSPA, 3G (UMTS),
4G, LTE, aktualne obciążenie danej stacji nadawczej, siła odbieranego sygnału stacji nadawczej. W przypadku
transmisji danych w krajowym roamingu, maksymalna prędkość przesyłu może zależeć od uzgodnień
międzyoperatorskich i konfiguracji pośredniczących elementów sieciowych„
zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:
„W ramach salda transmisji danych dostępnego w Pakietach: #NaSzybko, #PełenLuz, #BezLimitu, #Najlepiej,
#DlaMnieSuper Abonent otrzymuje określony limit na transfer danych, który może być wykorzystany wyłącznie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu ustawień APN Internet Operatora. Po wykorzystaniu limitu
transmisji danych w ramach aktywowanego Pakietu w trakcie obowiązywania okresu jego ważności Abonent
będzie taryfikowany na terenie Polski zgodnie z Cennikiem taryfy #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę,
a w roamingu w Strefie Euro zgodnie z Cennikiem Usług Roamingowych dla Abonentów taryfy #ChcęWszystko
w Ofercie Virgin Mobile na Kartę. Do wyczerpania limitu transmisji danych Abonent może pobierać dane
z maksymalną możliwą prędkością przypisaną do Usługi. W przypadku korzystania z zasięgu nadajników P4
maksymalna osiągalna prędkość transmisji danych to 70 Mbit/s. Na rzeczywistą prędkość przesyłania danych
wpływają następujące warunki techniczne: ustawienia aparatu telefonicznego Abonenta, technologia przesyłania
danych, z której Abonent w danym momencie korzysta tj. EDGE, HSPA+, HSPA, 3G (UMTS), 4G, LTE, aktualne
obciążenie danej stacji nadawczej, siła odbieranego sygnału stacji nadawczej. W przypadku transmisji danych
w krajowym roamingu, maksymalna prędkość przesyłu może zależeć od uzgodnień międzyoperatorskich
i konfiguracji pośredniczących elementów sieciowych.“
- Zapis Polityki FUP o brzmieniu :
„Polityka FUP
45. Uwzględniając zasady Polityki Uczciwego Korzystania (z ang. Fair Use Policy dalej „FUP”) transmisja danych
w Pakiecie #DlaMnieSuper będzie świadczona w Strefie Euro z limitem 2,46 GB zgodnie z terminem obwiązywania
Pakietu.
46. Korzystanie z limitu danych, o którym mowa w pkt 50 powoduje pomniejszanie pakietu danych, dostępnego na
terenie kraju, o liczbę wykorzystanych danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.
47. Niewykorzystane środki w ramach przyznanego limitu w danych (GB) nie będą dostępne po upływie ważności
Pakietu.
48. Informacja o wykorzystaniu limitu GB (w tym limitu GB w Strefie Euro) zostanie przekazana w formie bezpłatnej
wiadomości SMS.
49. Stosując zasady polityki FUP mającej na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z usług roamingowych
Operator jest uprawniony do naliczenia Abonentowi dodatkowej opłaty za transmisję danych (0,04 zł za 1 MB)
w następujących przypadkach określonych punktach 50-52 poniżej):
50. w okresie co najmniej 4 kolejnych miesięcy kalendarzowych dana Karta SIM/USIM była zalogowana do sieci
partnerów roamingowych (operatorów) w Strefie Euro przez ponad połowę tego okresu i użycie usług w roamingu
międzynarodowym w Strefie Euro było większe niż na terytorium Polski lub
51. Abonent korzystał kolejno z wielu Kart SIM/USIM lub długo nie korzystał z karty SIM/USIM, używanej głównie,
a nawet wyłącznie w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro lub
52. Karty SIM/USIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących Polskę oraz
nieposiadających z nią stałych powiązań, wiążących się z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas

w celu umożliwienia korzystania z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro do celów innych niż
okresowe podróże
poza Polską.
53. O naliczaniu dodatkowej opłaty Abonent zostanie poinformowany przez Operatora komunikatem SMS.
54. Zaprzestanie naliczania dodatkowej opłaty nastąpi jeżeli sposób korzystania z Usług Telekomunikacyjnych nie
będzie już wskazywał na naruszanie wyżej wymienionych zasad polityki FUP.
55. W przypadku korzystania z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, Operator ma prawo wymagać
przedstawienia przez Abonenta dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodów istnienia innych powiązań
wiążących się z częstą obecnością na terytorium Polski. W przypadku nieprzedstawienia przez Abonenta takich
dowodów do 14 dni od wezwania, Operator ma prawo do naliczenia opłaty dodatkowej, o których mowa w pkt.
49.”
Zostaje zastąpiony i otrzymuje brzmienie:
„Polityka FUP (Polityki Uczciwego Korzystania)
34. Stosując zasady polityki FUP mającej na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z Usług
Roamingowych Operator jest uprawniony do naliczenia Abonentowi dodatkowych opłat za połączenia
głosowe w następujących przypadkach:
j) W okresie co najmniej 4 miesięcy dana Karta SIM/USIM była zalogowana do sieci partnerów
roamingowych w Strefie Euro przez ponad połowę tego okresu i użycie usług w roamingu
międzynarodowym w Strefie Euro było większe niż na terytorium Polski;
k) Abonent korzystał kolejno z wielu Kart SIM/USIM lub długo nie korzystał z karty SIM/USIM,
użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro;
l) Karty SIM/USIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących
Polski
oraz
nieposiadających
z
nią
stałych
powiązań,
wiążących
się
z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania
z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro do celów innych niż okresowe podróże
poza Polską.
35. Opłaty dodatkowe za połączenie głosowe wynoszą następująco:
m) 0,16 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego;
n) 0,04 zł za minutę odebranego połączenia głosowego;
o) 0,05 zł za wysłaną wiadomość SMS
p) 0,03 zł za wysłaną wiadomość MMS
q) 0,03 zł za 1MB transmisji danych
36. O naliczaniu dodatkowych opłat Abonent zostanie poinformowany komunikatem SMS.
37. Zaprzestanie naliczania dodatkowych opłat nastąpi jeżeli sposób korzystania z usług nie będzie już
wskazywał na naruszanie zasad polityki FUP.
38. W przypadku korzystania z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, Operator ma prawo
wymagać przedstawienia przez Abonenta dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodów istnienia
innych powiązań wiążących się z częstą obecnością na terytorium Polski. W przypadku nieprzedstawienia
takich dowodów do 14 dni od wezwania Operator ma prawo do naliczenia opłat dodatkowych, o których
mowa w pkt. 2. powyżej.”

8. W Regulaminie Oferty Promocyjnej „Pakiet GIGADAJE” dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę

- Zapis Polityki FUP o brzmieniu :
„Polityka FUP
36. Stosując zasady polityki FUP mającej na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z usług
roamingowych Operator jest uprawniony do naliczenia Abonentowi dodatkowej opłaty za transmisję
danych (0,03 zł za 1 MB) w następujących przypadkach określonych poniżej:
a) w okresie co najmniej 4 kolejnych miesięcy kalendarzowych dana Karta SIM/USIM była zalogowana do
sieci partnerów roamingowych (operatorów) w Strefie Euro przez ponad połowę tego okresu i użycie
usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro było większe niż na terytorium Polski lub
b) Abonent korzystał kolejno z wielu Kart SIM/USIM lub długo nie korzystał z karty SIM/USIM, używanej
głównie, a nawet wyłącznie w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro lub
c) Karty SIM/USIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących
Polskę oraz nieposiadających z nią stałych powiązań, wiążących się z częstą obecnością na jej
terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania z usług w roamingu międzynarodowym
w Strefie Euro do celów innych niż okresowe podróże poza Polską.
37. O naliczaniu dodatkowej opłaty Abonent zostanie poinformowany przez Operatora komunikatem SMS.
38. Zaprzestanie naliczania dodatkowej opłaty nastąpi jeżeli sposób korzystania z Usług Telekomunikacyjnych
nie będzie już wskazywał na naruszanie wyżej wymienionych zasad polityki FUP.
39. W przypadku korzystania z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, Operator ma prawo
wymagać przedstawienia przez Abonenta dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodów istnienia
innych powiązań wiążących się z częstą obecnością na terytorium Polski. W przypadku nieprzedstawienia
przez Abonenta takich dowodów do 14 dni od wezwania, Operator ma prawo do naliczenia opłaty
dodatkowej.”
Zostaje zastąpiony i otrzymuje brzmienie :
„Polityka FUP (Polityka Uczciwego Korzystania)
1. Stosując zasady polityki FUP mającej na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z Usług
Roamingowych Operator jest uprawniony do naliczenia Abonentowi dodatkowych opłat za połączenia
głosowe w następujących przypadkach:
a) W okresie co najmniej 4 miesięcy dana Karta SIM/USIM była zalogowana do sieci partnerów
roamingowych w Strefie Euro przez ponad połowę tego okresu i użycie usług w roamingu
międzynarodowym w Strefie Euro było większe niż na terytorium Polski;
b) Abonent korzystał kolejno z wielu Kart SIM/USIM lub długo nie korzystał z karty SIM/USIM,
użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro;
c) Karty SIM/USIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących
Polski
oraz
nieposiadających
z
nią
stałych
powiązań,
wiążących
się
z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania
z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro do celów innych niż okresowe podróże
poza Polską.
2. Opłaty dodatkowe za połączenie głosowe wynoszą następująco:
a) 0,16 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego;
b) 0,04 zł za minutę odebranego połączenia głosowego;
c) 0,05 zł za wysłaną wiadomość SMS;
d) 0,03 zł za wysłaną wiadomość MMS;
e) 0,03 zł za 1MB transmisji danych;
3. O naliczaniu dodatkowych opłat Abonent zostanie poinformowany komunikatem SMS.

4. Zaprzestanie naliczania dodatkowych opłat nastąpi jeżeli sposób korzystania z usług nie będzie już
wskazywał na naruszanie zasad polityki FUP.
5. W przypadku korzystania z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, Operator ma prawo
wymagać przedstawienia przez Abonenta dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodów istnienia
innych powiązań wiążących się z częstą obecnością na terytorium Polski. W przypadku nieprzedstawienia
takich dowodów do 14 dni od wezwania Operator ma prawo do naliczenia opłat dodatkowych, o których
mowa w pkt. 2. powyżej.”

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z wprowadzonymi zmianami udzielą konsultanci Centrum Miłej Obsługi
Klienta Virgin Mobile telefonicznie: *222 (połączenie bezpłatne z sieci Virgin Mobile); 799 555 222 z telefonów
innych
sieci
(opłata
za
połączenie
według
cenników
operatorów),
lub
mailowo: cmok@virginmobile.pl, ok@virginmobile.pl.

Prawo do błędów w druku zastrzeżone

