
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Oferty Promocyjnej „Aplikacje za FREE” dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę 

obowiązuje od dnia 01 grudnia 2018 r. do odwołania i w całości zastępuje Regulamin Oferty Promocyjnej 

„Aplikacje za FREE” obowiązujący od dnia 20 stycznia 2017. 

 

(Regulamin zostaje odwołany z dniem 01 stycznia 2020r.) 

 

Zasady korzystania z Usługi 

 

1. Organizatorem Oferty Promocyjnej “Aplikacje za FREE” jest Virgin Mobile Polska Spółka z o.o., 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 42, 02-724 Warszawa, wpisana 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, zwana dalej „Operatorem" albo „Virgin Mobile 

Polska". 

2. Z Oferty Promocyjnej „Aplikacje za FREE” (zwanej dalej „Ofertą”) mogą korzystać wszyscy Abonenci 

Virgin Mobile na Kartę (zwani dalej „Abonentami”) korzystający z pakietów #GIGADAJE, #PełenLuz, 

#BezLimitu, #Najlepiej, #DlaMnieSuper w taryfie #ChcęWszystko. 

3. Korzystanie z niniejszej Oferty jest bezpłatne, co oznacza, że opłata zawarta jest w kwocie Doładowania 

konta Abonenta, opłacie za aktywację pakietu transmisji danych lub cenie Startera Virgin Mobile. 

4. Skorzystanie z Oferty oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu. 

 

Oferta 

 

5. W ramach Oferty Abonent otrzymuje nieograniczony dostęp do wybranych Aplikacji 

społecznościowych, których aktualna lista jest udostępniana na stronie internetowej Operatora 

www.virginmobile.pl.  

6. Z Oferty Abonent może korzystać wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu 

ustawień APN Internet Operatora. 

7. Korzystanie z Oferty nie pomniejsza limitu transferu danych aktywnego pakietu transmisji danych 

z wyjątkiem sytuacji opisanych w punktach 9-12 poniżej. 

8. W ramach Oferty Operator zapewnia nieograniczony dostęp do komponentów własnych wybranych 

aplikacji społecznościowych. Przez określenie „nieograniczony dostęp” należy rozumieć możliwość 

korzystania z zawartości udostępnianych serwisów poprzez dowolny telefon komórkowy posiadający 

funkcjonalność obsługi danych portali społecznościowych w ramach możliwości technicznych telefonu 

komórkowego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Transmisja danych poza transmisją danych na komponentach własnych danych portali będzie 

pomniejszać limit transferu danych z aktywnego pakietu transmisji danych. 

10. Powyższe dotyczy w szczególności linków przekierowujących na inne strony, wszelkich elementów, 

które korzystają z protokołów szyfrowania (między innymi SSL) na przykład w celu autoryzacji 

Abonenta oraz korzystania z publicznych i niepublicznych serwerów Proxy, które agregują ruch 

internetowy w celu poddania ich kompresji (np. Opera Mini) lub podobnych operacji przekierowujących 

ruch. 

11. Pomniejszenie limitu aktywnego pakietu transmisji danych może wystąpić również w przypadku 

wykorzystywania przez daną aplikację skryptów służących pomiarom danych statystycznych 

użytkownika. 

12. W przypadku transmisji typu peer to peer, w których transfer danych odbywa się bezpośrednio 

pomiędzy użytkownikami końcowymi, z pakietu danych pobierane są środki odpowiadające ilości 

przetransmitowanych danych. Dotyczy to w szczególności aplikacji FB Messenger w przypadku 

korzystania z funkcji połączenia głosowego. 

13. Jeśli Abonent posiada aktywny pakiet transmisji danych, transfer danych możliwy jest z maksymalną 

możliwą prędkością przypisaną do aktywnej usługi pakietu transmisji danych. Na rzeczywistą prędkość 

przesyłania danych wpływają następujące warunki techniczne: technologia przesyłania danych, z której 

Abonent w danym momencie korzysta tj. HSPA+, HSPA, 3G (UMTS), 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. 

14. W przypadku gdy Abonent nie posiada aktywnego pakietu transmisji danych, Operator zastrzega 

prawo do wprowadzenia, trwającego do aktywacji nowego pakietu, ograniczenia prędkości przesyłania 

danych. W takim przypadku Abonent będzie miał możliwość pobierania i wysyłania danych z 

największą prędkością, jaka jest możliwa do osiągnięcia w danych warunkach technicznych, jednakże 

nie większą niż 32 kbit/s (górna granica prędkości). 

15. Oferta nie obowiązuje w roamingu międzynarodowym. 

 

Dodatkowe informacje 

 

16. Korzystanie z Oferty nie wyklucza korzystania z innych Ofert Virgin Mobile na Kartę, chyba że 

Regulaminy tych Ofert stanowią inaczej. 

17. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami 

Cennika taryfy #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę oraz Regulaminu świadczenia Usług 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska sp. z o. o. „Oferta na kartę” postanowienia 

niniejszego Regulaminu będą miały charakter nadrzędny. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Cennika 

taryfy #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę oraz Regulaminu świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska sp. z o. o. „Oferta na Kartę”. 

19. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania regulaminu bez podawania przyczyny, 

z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio 

nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianie lub odwołaniu regulaminu zostanie podana do 

wiadomości Abonentów w sposób przewidziany Prawem Telekomunikacyjnym, w tym opublikowana 

z 30-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.virginmobile.pl. 

20. Warunki niniejszego Regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.virginmobile.pl. 

21. Wszystkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą należy rozumieć 

zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku taryfy #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę oraz 

Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska sp. z o. o. „Oferta na 

Kartę”. 

 

 

Objaśnienia 

 

Abonent 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 na warunkach Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska 

sp. z o.o. „Oferta na Kartę”. 

 

 

Prawo do błędów w druku zastrzeżone 

http://www.virginmobile.pl/

