Regulamin Oferty Promocyjnej „Extra Doładowanie 30+15”
Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2015r. do odwołania.

Ogólne warunki korzystania z Promocji
1.

2.

3.
4.

Organizatorem Oferty Promocyjnej „Extra Doładowanie 30+15”, zwanej dalej „Ofertą” lub „Promocją”,
jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 42, 02-724
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 6 705 000 PLN.
Niniejsza Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które w czasie obowiązywania Promocji
aktywują dedykowany Zestaw Startowy Virgin Mobile Polska zakupiony za pośrednictwem jednego
z Partnerów Promocji (wybranych sieci handlowych będących partnerami sprzedaży Virgin Mobile
Polska) oraz zrealizują Doładowanie w kwocie 30 PLN.
Pełna lista Partnerów Promocji dostępna jest na stronie internetowej Virgin Mobile Polska.
Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe warunki korzystania z Promocji
5.
6.

Promocja umożliwia otrzymanie jednorazowego promocyjnego Doładowania w wysokości 15 PLN.
W celu skorzystania z Promocji należy zakupić Zestaw Startowy Virgin Mobile Polska w oraz
dokonać aktywacji Numeru poprzez wykonanie pierwszego połączenia z otrzymanej Karty
SIM/USIM.
7. Promocja dotyczy wyłącznie dedykowanej puli Zestawów Startowych udostępnianych w sprzedaży
u Partnerów Promocji. Informacji o przynależności Zestawu Startowego do puli promocyjnej udziela
pracownik danego punktu sprzedaży.
8. Lista Partnerów Promocji może ulegać zmianom w trakcie trwania Promocji. Aktualna lista
Partnerów Promocji udostępniana jest na stronie www.virginmobile.pl.
9. Zestawy Startowe biorące udział w Promocji dostępne są w cenie 5 PLN lub 8 PLN. Zestaw Startowy
zawiera Kartę SIM/USIM z przypisanym Numerem telefonu i ze Stanem konta wynoszącym
odpowiednio 5 PLN lub 8 PLN.
10. Warunkiem otrzymania promocyjnego Doładowania w wysokości 15 PLN jest realizacja Doładowania
w kwocie 30 PLN dla zakupionego Numeru w czasie obowiązywania Promocji.
11. Promocja dotyczy wyłącznie pierwszego Doładowania w kwocie 30 PLN zrealizowanego na danym
Numerze we wskazanym terminie. Doładowanie może być zrealizowane dowolną dostępną metodą.
12. Doładowanie promocyjne zostanie zrealizowane w ciągu 24h.
13. Koszt skorzystania z Promocji zawarty jest w cenie Zestawu Startowego oraz Doładowania.
Dodatkowe informacje
14. Korzystanie z Oferty nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych w Ofercie
Virgin Mobile Polska, chyba że Regulaminy Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.
15. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami
Cennika Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko oraz Regulaminu świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o. o., postanowienia niniejszego Regulaminu
będą miały charakter nadrzędny.
16. W ramach korzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się:
a. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
b. nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych, nie używać karty SIM/USIM w
systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych
pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków,
pojazdów;
c. nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu
„maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”;
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d. nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of
Service;
e. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody Virgin Mobile Polska do rozwiązań typu „call
center”.
f. nie używać Karty SIM/USIM do masowej dystrybucji SMS i/lub MMS, nie będącej standardową
wymianą komunikatów, nie rozsyłać wiadomości SMS/MMS typu SPAM stanowiących
działania niezgodne z obowiązującymi przepisami.
W ramach oferty Abonent nie może wykonywać połączeń, które są w dalszej kolejności
przekierowywane za pomocą dowolnej technologii, a w szczególności w technologii POTS
(konwencjonalnej analogowej linii telefonicznej) oraz transmisji danych VoIP (ang. Voice over
Internet Protocol – Głos przez Protokół Internetowy).
W przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z postanowień określonych w punktach
16-17 niniejszej Oferty Promocyjnej lub gdy do Virgin Mobile Polska wpłyną uzasadnione skargi
innych Abonentów w związku z otrzymywaniem wiadomości SMS typu SPAM z numeru Abonenta
stanowiącymi działania niezgodne z obowiązującymi przepisami, Operator może według własnego
wyboru rozwiązać Umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego
uprzedzenia Abonenta) lub ograniczyć bądź zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.
Pisemne potwierdzenie o rozwiązaniu Umowy zostanie wysłane w formie wiadomości SMS.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
Cennika Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko oraz Regulaminu świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o. o.
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Regulaminu w każdym czasie 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 opublikowana na www.virginmobile.pl.
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
Operatora pod adresem www.virginmobile.pl.
Wszystkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko oraz
Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o. o.
Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają
podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Prawo do błędów w druku zastrzeżone

