
 

 

Regulamin Oferty Promocyjnej „Sześciopak #DlaMnieSuper teraz 20% 

taniej dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę” 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. 
 
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 

1. Organizatorem Oferty Promocyjnej „Sześciopak #DlaMnieSuper teraz 20% taniej dla 
Abonentów Virgin Mobile na kartę eurobanku” (dalej jako „Oferta Promocyjna”), w ramach 
której udostępniana jest aktywacja Usługi „Sześciopak #DlaMnieSuper” w obniżonej cenie, 
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 
w wysokości 6 705 000 zł, zwana dalej „Operatorem” albo „Virgin Mobile Polska”. 

2. Oferta Promocyjna skierowana jest do wszystkich klientów, którzy: 
a) nabędą Zestaw Startowy Virgin Mobile na Kartę wraz z Sześciopakiem #DlaMnieSuper, lub 
b) jako obecni Abonenci Virgin Mobile na Kartę (zwani dalej „Abonentami”), posiadający 
Numer w taryfie #Chcę Wszystko” aktywują Ofertę Promocyjną na zasadach opisanych 
poniżej. 

3. Skorzystanie z Oferty Promocyjnej oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.  
4. Oferta promocyjna  trwa od dnia 01.04.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. 

 

Zasady korzystania z Oferty Sześciopak #DlaMnieSuper 

1. Abonent ma możliwość zakupienia Pakietu Zintegrowanego #DlaMnieSuper w promocyjnej 
cenie w formie Sześciopaku, tzn. dokonując jednorazowej opłaty za sześć kolejnych 
automatycznie odnawialnych Pakietów #DlaMnieSuper. Odnawianie kolejnych Pakietów 
Zintegrowanych dostępnych w ramach Sześciopaku, funkcjonuje na zasadach opisanych 
w Regulaminie Oferty Promocyjnej „Pakiety #Wszystko” dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę. 

2. Zlecenie aktywacji Usługi w formie Sześciopaku jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem 
strony internetowej www.virginmobile.pl. Opłata pobierana jest za pośrednictwem partnera 
płatności w momencie dokonania zakupu Pakietu w @Sklepie. 

3. Szczegóły dotyczące Sześciopaku #DlaMnieSuper: 
 

Pakiet 

Opłata 
aktywacyjna z 
wykorzystaniem 
kodu rabatowego 
z eurobanku 

Zawartość 
Pakietu 
odnawialna co 
miesiąc 

Ważność Pakietu Aktywacja 

Sześciopak 
#DlaMnieSuper 

235 zł 

Nielimitowane 
rozmowy do 
wszystkich sieci i 
stacjonarnych 

6 miesięcy 
 
(30 dni + 5 
kolejnych 

Zakup na stronie 
virginmobile.pl 



 

 

Nielimitowane 
SMSy do 
wszystkich sieci 

miesięcy) 

10 GB internetu 
miesięcznie 
Nielimitowany 
dostęp do 
aplikacji 
Messenger, gadu 
gadu, Facebook, 
Ask.pl, Twitter 

 

Dodatkowe informacje 

4. Korzystanie z Oferty nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych 
w Ofercie Virgin Mobile Polska, chyba że Regulaminy innych Ofert Promocyjnych stanowią 
inaczej. 

5. 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. 

6. 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 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”; 

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. 

7. 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). 

8. W przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z postanowień określonych 
w punktach 6-7 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.  

9. 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”. 

10. 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. 

11. Warunki niniejszego Regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.virginmobile.pl. 
12. Wszystkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą należy 

rozumieć zgodnie z ich definicją zawarta 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”. 

13. Ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają 
podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. 

 

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. 


