Regulamin Oferty Promocyjnej „50% Ekstra za Doładowanie dla Członków Klubu
Virgin” dla Abonentów korzystających z Oferty 2012 Virgin Mobile Polska.
obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014r. do odwołania

Niniejszy Regulamin w całości zastępuje Regulamin Oferty Promocyjnej „50% Ekstra za
Doładowanie dla Członków Klubu Virgin” dla Abonentów korzystających z Oferty 2012 Virgin
Mobile Polska, obowiązujący od dnia 2 lipca 2014r. do dnia 17 sierpnia 2014r.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty
1. Organizatorem Oferty Promocyjnej „50% Extra za Doładowanie dla Członków Klubu
Virgin”, zwanej dalej „Ofertą” lub „Ofertą Promocyjną”, jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415094,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9512354680, REGON 146056906, o kapitale
zakładowym 6 700 000 PLN.
2. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do wszystkich Abonentów Virgin Mobile
Polska („Virgin Mobile Polska”) korzystających z Oferty 2012 Virgin Mobile Polska, którzy
dokonali rejestracji w Klubie Virgin (Klub dostępny jest pod adresem www.virginmobile.pl)
3. Korzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej możliwe jest w terminie od 1 lipca 2014r. do
odwołania na zasadach opisanych poniżej.
Szczegółowe warunki korzystania z Oferty
4. Oferta umożliwia Abonentom korzystającym z Oferty 2012 Virgin Mobile Polska
powiększenie kwoty Doładowania o Bonus w wysokości 50% wartości zakupionego
Doładowania (zwanego dalej „Bonusem”).
5. Korzystanie z niniejszej Oferty jest możliwe dla wszystkich Doładowań: Kart Zdrapek,
Doładowań przez terminale płatnicze oraz stronę internetową www.virginmobile.pl.
6. Kod Doładowujący jest jednorazowy i nie może być ponownie wykorzystany w celu
Doładowania i skorzystania z Oferty.
7. Karty Zdrapki oraz wydruk z terminala posiadają określony termin ważności. Termin
ważności jest nadrukowany na każdej Karcie Zdrapce i wydruku. Po przekroczeniu
terminu ważności Doładowanie nie będzie możliwe.
8. Przypisanie Bonusu nie jest natychmiastowe. Bonus zostaje przypisany do salda
głównego konta w ciągu 24 godzin od momentu realizacji Doładowania.
Zasady wykorzystania Bonusu
9. Bonus za Doładowanie może zostać wykorzystany przez Abonenta na usługi Virgin
Mobile Polska.
10. Bonus przyznawany jest automatycznie w ciągu 24 godzin od Doładowania.
11. Ważność Bonusu jest jednoznaczna z ważnością Doładowania dokonanego przez
Abonenta, zgodnie z Cennikiem Oferty 2012 Virgin Mobile Polska.
12. Bonus w ramach Oferty przyznawany jest bez ponoszenia przez Abonenta dodatkowych
kosztów.
13. Stan konta można sprawdzić kodem krótkim *101# lub po zalogowaniu do Klubu Virgin na
stronie internetowej www.virginmobile.pl.
14. Abonent może wykorzystać uzyskane w ramach Oferty środki Bonusowe na połączenia
typu głosowego z dowolnymi numerami, pod warunkiem, że pod tymi numerami
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połączenie będzie bezpośrednio odbierać odbiorca komunikatu (osoba, z którą Abonent
korzystający z Oferty prowadzi rozmowę za pomocą połączenia głosowego), nie zaś
Abonent, który będzie łączyć się z wybranym numerem, a połączenie poprzez ten numer
będzie przekierowane dalej, czy to za pomocą innego połączenia głosowego, czy też
metodą przesyłania głosu w formie transmisji danych (Voice Over Internet Protocol).
Postanowienia końcowe
15. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza skorzystania z innych Ofert
Promocyjnych, chyba że warunki innych Ofert Promocyjnych zawierają odmienne
postanowienia.
16. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami Oferty Promocyjnej, zastosowanie
znajdują
odpowiednie
postanowienia
Regulaminu
świadczenia
Usług
Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. oraz Cennika Oferty 2012 Virgin
Mobile Polska Sp. z o.o.
17. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty wielką literą należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w dokumentach wskazanych w pkt. 16 powyżej,
chyba że niniejsza Oferta wyraźnie stanowi inaczej.
18. Virgin Mobile Polska zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty
Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zmiana lub
odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta.
Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.virginmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
19. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a
postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 16 niniejszej Oferty, postanowienia
niniejszej Oferty będą miały charakter nadrzędny.
20. Regulamin niniejszej Oferty jest dostępny na stronie internetowej www.virginmobile.pl.
21. Skorzystanie z Oferty Promocyjnej oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym
Regulaminie.
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