
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Oferty Promocyjnej „Pakiet #GIGAMAKS za połowę ceny przez 90 

dni” dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę   
Obowiązuje od 26 marca 2021r. do 31 maja 2021r.  
Zmieniony 1 kwietnia 2021 r.  
 
 
§ 1 Oferta 
 

1. Organizatorem Oferty Promocyjnej w ramach której udostępniana jest Promocja “Pakiet #GIGAMAKS za połowę ceny na 
90 dni” jest Virgin Mobile Polska Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 1, 02-677 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 65 833 800 zł, zwana dalej „Operatorem" albo „Virgin Mobile Polska". 

2. Z Oferty Promocyjnej „Pakiet #GIGAMAKS za połowę ceny przez 90 dni” (zwanej dalej „Ofertą” lub „Promocją”) mogą 
korzystać Abonenci Virgin Mobile na Kartę (zwani dalej „Abonentami”) korzystający z taryfy #ChcęWszystko w Ofercie 
Virgin Mobile na Kartę którzy po raz pierwszy dokonają aktywacji Pakietu #GIGAMAKS w trakcie obowiązywania 
niniejszej Oferty. 

3. Aby skorzystać z Oferty należy ją aktywować na zasadach opisanych poniżej. 
4. Promocja obowiązuje od 26.03.2021r. do 31.05.2021r.  

 
§ 2 Zasady korzystania z Promocji  
 

5. W ramach Oferty Abonent może skorzystać z „Pakietu #GIGAMAKS za połowę ceny przez 90 dni” na warunkach 
szczegółowo opisanych poniżej.  

6. Promocja obowiązuje od momentu aktywacji pakietu #GIGAMAKS przez 90 dni, czyli obejmuje aktywację pakietu 
i dwa kolejne odnowienia.  

7. W ramach Promocji  opłata za okres rozliczeniowy korzystania z pakietu #GIGAMAKS wynosi 15 zł. 
8. Aby skorzystać z Promocji w momencie aktywacji i odnowienia Pakietu #GIGAMAKS Stan konta Abonenta musi wynosić 

minimum 30 zł.  
9. Opłata za Pakiet #GIGAMAKS pobierana jest zgodnie z Regulaminem Oferty Promocyjnej „Pakiet #GIGAMAKS” dla 

Abonentów Virgin Mobile na Kartę po czym automatycznie dokonywany jest zwrot połowy ceny tego pakietu na konto 
Abonenta. 

10. Nie ma możliwości dezaktywacji bądź zmiany Oferty w trakcie jej obowiązywania. 
11. Warunki korzystania z pakietu #GIGAMAKS opisane są w Regulaminie Oferty Promocyjnej „Pakiet #GIGAMAKS” dla 

Abonentów Virgin Mobile na Kartę. 
 

 
§ 3 Dodatkowe informacje 

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

tych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej. 
13. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami Cennika taryfy 

#ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę, Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin 
Mobile Polska Sp. z o. o. „Oferta na Kartę” oraz Regulaminem Oferty Promocyjnej „Pakiet #GIGAMAKS” dla Abonentów 
Virgin Mobile na Kartę, postanowienia niniejszego Regulaminu będą miały charakter nadrzędny. 

14. 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”; 

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”; 

15. W przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z postanowień określonych w pkt. 14 niniejszej Oferty 
Promocyjnej, Operator może według własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym momencie ze skutkiem 
natychmiastowym lub ograniczyć bądź zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.  

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Cennika taryfy 
#ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę, Cennika Usług Roamingowych dla Abonentów taryfy #ChcęWszystko 
w Ofercie Virgin Mobile na Kartę, Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska sp. z o. 
o. „Oferta na kartę” oraz Regulaminu Oferty Promocyjnej „Pakiet #GIGAMAKS” dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę. 

17. Warunki niniejszego Regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.virginmobile.pl. 
18. 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”. 

19. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów 
i usług (VAT). 


