
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o zmianie warunków świadczenia usług dla klientów 
korzystających z pakietów #BezLimitu, #Najlepiej i #DlaMnieSuper oferty 
promocyjnej "Pakiety #WSZYSTKO" 
 
 

Informujemy, że od 10 października 2022 roku zmieniamy warunki świadczenia usług dla pakietów: 
 

• #Bezlimitu opisanego w regulaminie Oferty Promocyjnej „Pakiety #WSZYSTKO” dla Abonentów Virgin Mobile 
na Kartę, 

• #Najlepiej opisanego w regulaminie Oferty Promocyjnej „Pakiety #WSZYSTKO” dla Abonentów Virgin Mobile na 
Kartę, 

• #DlaMnieSuper opisanego w regulaminie Oferty Promocyjnej „Pakiety #WSZYSTKO” dla Abonentów Virgin 
Mobile na Kartę, 

 
dla których obniżamy ceny i powiększamy pakiety GB-ów w Polsce! 
 
Pakiety opłacone przed 10 października 2022 roku będą działać do końca obowiązywania opłaconego okresu ważności 
na dotychczasowych zasadach i odnowią się na zasadach opisanych poniżej. Pierwszy okres ważności na nowych 
zasadach będzie bezpłatny. Od 10 października nie będzie możliwości aktywacji ww. pakietów.  
 
 
Nowe warunki korzystania z pakietów 

Dotychczasowy 
pakiet 

Dotychczasowe komponenty Pakiet po 
zmianie 

Nowe komponenty 

#Bezlimitu 
(Opłata:29zł/30 dni) 

Nielimitowane minuty do 
wszystkich sieci na krajowe numery 

komórkowe i na krajowe numery 
stacjonarne 

#GIGADAJE 
(Opłata: 25 zł/30 

dni) 

 

pakiet tańszy o 4 
zł 

Nielimitowane minuty do wszystkich 
sieci na krajowe numery 

komórkowe i na krajowe numery 
stacjonarne 

Nielimitowane SMS-y do wszystkich 
sieci w kraju 

Nielimitowane SMS-y do wszystkich 
sieci w kraju 

4 GB internetu w Polsce, w tym 5 
GB w roamingu w Strefie Euro 

15 GB internetu w Polsce, w tym 
4,31 GB w roamingu w Strefie Euro 

#Najlepiej 
(Opłata:39zł/30 dni) 

Nielimitowane minuty do 
wszystkich sieci na krajowe numery 

komórkowe i na krajowe numery 
stacjonarne 

#GIGAMAKS 
(Opłata: 30 zł/30 

dni) 

 

pakiet tańszy o 9 
zł 

Nielimitowane minuty do wszystkich 
sieci na krajowe numery 

komórkowe i na krajowe numery 
stacjonarne 

Nielimitowane SMS-y do wszystkich 
sieci w kraju 

Nielimitowane SMS-y do wszystkich 
sieci w kraju 

8 GB internetu w Polsce, w tym 
6,73 GB w roamingu w Strefie Euro 

30 GB internetu w Polsce, w tym 
5,18 GB w roamingu w Strefie Euro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

#DlaMnieSuper 
(Opłata:49zł/30 dni) 

Nielimitowane minuty do 
wszystkich sieci na krajowe numery 

komórkowe i na krajowe numery 
stacjonarne 

#GIGAMAKS 
(Opłata: 30 zł/30 

dni) 

 

pakiet tańszy o 
19 zł 

Nielimitowane minuty do wszystkich 
sieci na krajowe numery 

komórkowe i na krajowe numery 
stacjonarne 

Nielimitowane SMS-y do wszystkich 
sieci w kraju 

Nielimitowane SMS-y do wszystkich 
sieci w kraju 

10 GB internetu w Polsce, w tym 
8,46 GB w roamingu w Strefie Euro 

30 GB internetu w Polsce, w tym 
5,18 GB w roamingu w Strefie Euro 

 
Szczegółowe warunki świadczenia usług po zmianie znajdziesz w: 
 

• Regulamin_Oferty_Promocyjnej_Pakiet_GIGADAJE_w_ofercie_Virgin_Mobile_na_Karte_wazny_od_2020-01-
01_zmieniony_01.07.2022.pdf (virginmobile.pl) 
 

• Regulamin_Oferty_Promocyjnej_Pakiet_GIGAMAKS_w_ofercie_Virgin_Mobile_na_karte_zmieniony_01.07.20
22.pdf (virginmobile.pl) 

 
Jeśli nie chcesz korzystać z pakietu, możesz z niego zrezygnować. Wówczas Pakiet będzie aktywny do końca okresu 
ważności i nie odnowi się na kolejny miesiąc.  
 
Pakiet możesz wyłączyć: 
 

• za pośrednictwem konta samoobsługowego Klubu Virgin; 

• poprzez zlecenie wyłączenia odnawiania Pakietu wybierając i zatwierdzając na klawiaturze telefonu kod 
*222*999#; 

• kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta wybierając numer *222 lub 799 555 222. Opłata za połączenia zgodna 
z cennikiem operatora. www.virginmobile.pl 

 
W celu zapoznania się ze szczegółami ofert promocyjnych zapraszamy na stronę: https://virginmobile.pl/oferty/karta.  
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