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10. W ramach Pakietu #Freemium, Abonent otrzymuje:
a. limit 300 MB szybkiej transmisji danych, który mo
y
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzys
Operatora.
b. 30 minut
komórkowych i stacjonarnych, wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c. 30 SMSów do wszystkich krajowych sieci komórkowych,
11. Aktywacja Pakietu na posiadanym przez Abonenta Numerze
a.
kodu aktywacyjnego USSD *222*000#;
b.
c.

i Klienta i zlecenie uruchomienia;

d. dokonanie zamówienia Pakietu wraz z Zestawem Startowym
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17. W przypadku zlecenia aktywacj

zgodnie z warunkami niniejszej Oferty.
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b.

Zintegrowanych dla tego samego Numeru;
aktywacji kolejnego Pakietu Zintegrowanego w trakcie trwania

19. Pakiet przyznawany jest po raz pierwszy na okres 30 dni od dnia aktywacji. Pakiet ulega

20.

Pakietu.
Pakiet przyznany zostaje 1

21.
dopuszczona jest kilkugodzinna przerwa, w trakcie której
nocnych.
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23.

zawarte
na saldach pakietowych

zawarte na saldach pakietowych
24. Rezygnacja z odnowienia Pakietu jest

pne.

poprzez:

a.
telefonu kod *222*999#.
b.

c.

;

d.

rgin Mobile) lub
mailowo na adres ok@virginmobile.pl.

25.
26. Po wyczerpaniu

z poszczególnych sald pakietowych
, za dalsze korzystanie z poszczególnych U

27. Aktualny stan
(stan sald
pakietowych)
telefonu kod *222#.
28. W trakcie trwania aktywnego Pakietu #Freemium,
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#
Darmo
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.
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aktywnego Pakietu #Freemium. Data ich dezaktywacji jest
akietu #Freemium.
29. Do wyczerpania limitu transmisji danych zawartych w Pakiecie

warunki techniczne: ustawienia Aparatu telefonicznego Abonenta,
danych, z której Abonent w danym momencie korzysta tj. EDGE, HSPA+, HSPA, 3G (UMTS), 4G,
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sieciowych.

uruchomienie jednorazowego p

31.

.
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Pakietu, konieczna jest jego ponowna aktywacja.

#Freemium,

Dodatkowe informacje
32.

wartego w punkcie 5 p

orzystanie z Oferty nie wyklucza

33. Virgin Mobile Polska jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze. zm.).
34.
ustawy o ochronie danych osobowych, w
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Virgin Mobile Polska do celów

takie wykorzystanie.
postanowieniami Cennika Oferty Virgin Mobile P

oraz Regulaminu
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a.
b.

monitoringu osób, budynków, pojazdów;

o sterowania, w tym w systemach

c.
d.
e.

tóry ma charakter ataku Denial
of Service;
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39.

ii POTS
(konwencjonalnej analogowej linii telefonicznej) oraz transmisji danych VoIP (ang. Voice over
Internet Protocol
punktach 37-38 niniejszej Oferty Promocyjnej lub
,

40.
Cennika Oferty Vir
Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska sp. z o. o.
41. Operator zastrzeg

Regulaminu zostanie opublikowana na www.virginmobile.pl.
42. Warunki niniejszego Regulaminu
Polska
43.
gin Mobile Polska
Mobile Polska Sp. z o. o.

