
 

 

Regulamin Promocji „#Darmowa kawa w Costa Coffee” w Ofercie 

Virgin Mobile na Kartę 
obowiązuje od dnia 18 września 2017 r. do wyczerpania zapasów lub do odwołania, jednak nie dłużej 
niż do 31 grudnia 2017 r. 
 
 
Promocja 
 

1. Organizatorem Promocji „#Darmowa kawa w Costa Coffee” w ofercie dla Abonentów Virgin 
Mobile na Kartę (zwanej dalej „Promocją”) 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. Wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu. 
 

Zasady korzystania z Promocji 
 

3. Z Promocji mogą skorzystać wszystkie osoby: 
a) dokonujące zamówienia Zestawu Startowego z aktywowanym pakietem #BezLimitu 

dostępnym w promocji ‘Pakiety #Wszystko’ dla Abonentów Virgin Mobile na kartę 
(dalej „Starter”) za pośrednictwem sklepu internetowego Virgin Mobile Polska, 
dostępnego pod adresem www.virginmobile.pl. 

4. Dokonanie zamówienia Startera na www.virginmobile.pl jest możliwe pod warunkiem: 
a) podania w danych zamówienia: imienia, nazwiska, numeru dokumentu tożsamości 

lub numeru PESEL, prawidłowego adresu e-mail oraz prawidłowego adresu 
doręczenia przesyłki zawierającej Starter;  

b) osobistego okazania kurierowi dokumentu tożsamości, którego numer został wpisany 
do formularza zamówienia lub osobistego okazania kurierowi dokumentu 
zawierającego podany numer PESEL. 

5. W skład Zestawu Startowego, o którym mowa w pkt 3. wchodzi Karta SIM/USIM 
z aktywowanym Pakietem #BezLimitu oraz dodatkowo z kwotą 5 zł (saldo konta) do 
wykorzystania od momentu aktywacji. 

6. Ważność konta od momentu aktywacji Karty SIM/USIM wynosi 365 dni na połączenia 
wychodzące oraz dodatkowe 60 dni na połączenia przychodzące. 

7. Uczestnik biorący udział w Promocji otrzyma wraz z dostawą Startera 2 (słownie: dwa) 
darmowe vouchery na okaziciela uprawniający do odebrania 2 (słownie: dwóch) klasycznych 
kaw w dowolnym rozmiarze, w dowolnej kawiarni należącej do sieci Costa Coffee. 

8. Vouchery na darmową kawę można zrealizować do dnia 31.12.2017 r.  
9. Jeden voucher ma wartość 13,90 PLN brutto. 
10. Wartość voucherow dla konsumetów (w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego) jest 

zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., 
Nr 51, poz. 307). 

11. Dla przedsiębiorców, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 
ktorzy wzięli udzial w Promocji, wartość świadczenia w postaci voucherów stanowi przychód 
z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 



 

 

12. Lista lokalizacji kawiarni sieci Costa Coffee dostępna jest na stronie 
www.costacoffee.pl/kawiarnie 

13. Operator nie odpowiada za użycie voucherów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 
14. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie bez 

podawania przyczyny z odpwoiednim wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, iż zmiana 
niniejszego Regulaminu lub odwołanie niniejszej Promocji nie wpływa na prawa i obowiązki 
uprzednio nabyte przez Abonenta. 

15. Operator nie przetwarza danych osobowych osob ktore wzięly udzial w Promocji w celu jej 
przeprowadzenia  

 
Dodatkowe informacje 

 
16. Korzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych 

w Ofercie Virgin Mobile Polska, chyba że Regulaminy tych Ofert Promocyjnych stanowią 
inaczej. 

17. W ramach korzystania z usług Virgin Mobile Polska Abonent zobowiązuje się: 
a. nie generować sztucznego ruchu niesłużącego 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”; 

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. 

18. 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). 

19. W przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z postanowień określonych 
w punktach 11-12 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. 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 
Cennika taryfy #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę, Regulaminu Oferty 
Promocyjnej „Pakiety #Wszystko“ dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę oraz Regulaminu 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska sp. z o. o. „Oferta na 
Kartę“. 

21. Warunki niniejszego Regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.virginmobile.pl. 
22. 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, Regulaminie Oferty Promocyjnej „Pakiety #Wszystko“ dla Abonentów 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.  


