
Regulamin Promocji „Prezent na Święta”
Regulamin obowiązuje od 15 grudnia 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. lub do wyczerpania zapasów.

Okres obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej został przedłużony do dnia 7 stycznia 2015r.
Dotychczasowy okres obowiązywania Oferty: 15 grudnia 2014r. - 24 grudnia 2014r.

Promocja

1. Organizatorem Promocji „Prezent na Święta” (dalej: „Promocja”) jest Virgin Mobile Polska
Spółka  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Domaniewskiej  49,  02-672  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 6 700
000 zł, zwana dalej „Operatorem" albo „Virgin Mobile Polska".

2. W  ramach  Promocji  możliwe  jest  otrzymanie  kodu  pozwalającego  na  uzyskanie  500
punktów do wykorzystania na gry MMO w serwisie dogry.pl (dalej:  „Kod Promocyjny”),
przy zakupie Zestawu Startowego z dodatkowym Doładowaniem w Ofercie Promocyjnej
„Pierwszy Raz” za pośrednictwem strony internetowej www.virginmobile.pl.

3. Promocja łączy się z Ofertą Promocyjną „Pierwszy Raz”, w związku z czym na Starterach
zakupionych  w  Promocji  „Prezent  na  Święta”  aktywowany  zostanie  bezpłatny  Pakiet
Zintegrowany  #PełenLuz,  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  Regulaminie  Oferty
Promocyjnej „Pierwszy Raz”.

Zasady korzystania z Promocji

4. Z  Promocji  „Prezent  na Święta”  mogą korzystać  wszystkie  osoby  dokonujące  zakupu
dedykowanego Promocji Zestawu Startowego wraz z dodatkowym Doładowaniem 5 PLN
(dalej:  „Promocyjny  Zestaw  Startowy”)  za  pośrednictwem sklepu  internetowego  Virgin
Mobile Polska, dostępnego pod adresem www.virginmobile.pl.

5. W skład Promocyjnego Zestawu Startowego wchodzi Karta SIM/USIM ze Stanem konta 5
PLN  oraz  dodatkowe  Doładowanie  w  kwocie  5  PLN.  Łączna  wartość  Promocyjnego
Zestawu Startowego to 10 PLN.

6. Opłata za skorzystanie z Promocji zawiera się w cenie Promocyjnego Zestawu Startowego
i wynosi 10 PLN.

7. Promocja nie dotyczy Złotych i Platynowych Numerów.
8. Opłata  jest  pobierana  jednorazowo  w  momencie  potwierdzenia  płatności  za

pośrednictwem  wybranego  partnera  płatności,  zgodnie  z  warunkami  realizacji  usługi
przez dany serwis płatności.

9. Po  dokonaniu  płatności  za  zamówienie  i  przekierowaniu  na  stronę  podsumowującą,
udostępniony  zostanie  jednorazowy  Kod  Promocyjny  pozwalający  na  uzyskanie  500
punktów w serwisie dogry.pl, możliwych do wykorzystania na gry MMO.

10. Ilość Kodów Promocyjnych jest ograniczona.
11. Otrzymany Kod Promocyjny można aktywować do 31 stycznia 2015 r.
12. Niezależnie od ilości Zestawów Startowych i innych produktów w Koszyku Zakupowym,

jednorazowo przyznawany jest jeden Kod Promocyjny.
13. Zgodnie  z  warunkami  Oferty  Promocyjnej  „Pierwszy  Raz”,  po  dokonaniu  pierwszego

połączenia z zakupionej Karty SIM/USIM dodatkowe Doładowanie oraz promocyjny Pakiet
Zintegrowany #PełenLuz zostaną aktywowane automatycznie w ciągu 24 godzin.
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14. Bezpłatna aktywacja Pakietu Zintegrowanego #PełenLuz dotyczy wyłącznie pierwszego
aktywowanego  Pakietu,  co  oznacza,  że  za  kolejne  okresy  odnowienia  Pakietu
Zintegrowanego będzie pobierana pełna opłata aktywacyjna w wysokości 19 PLN. 

15. Pakiet Zintegrowany #PełenLuz dostępny w niniejszej Promocji:

Pakiet
Zintegrowany Komponenty Ważność

pakietu
Cena
podstawowa

Cena w Promocji 
(pierwszy Pakiet)

#PełenLuz

100 min do 
wszystkich sieci 30 dni / 

miesiąc 19 PLN 0 PLN
SMSy bez limitu
2 GB

16. Szczegółowe zasady aktywacji i funkcjonowania Pakietów Zintegrowanych zawarte są w
Regulaminie Oferty Promocyjnej 'Pakiety #WSZYSTKO'.

17. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.
18. Promocja obowiązuje w dniach od 15 grudnia 2014 do 7 stycznia 2015 do godziny 12:00 lub

do wyczerpania zapasów.

 
Dodatkowe informacje

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

20. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  postanowieniami  niniejszego  Regulaminu  a
postanowieniami Cennika Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko, Regulaminu Oferty
Promocyjnej  „Pakiety  #WSZYSTKO”  oraz  Regulaminu  świadczenia  Usług
Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o. o., postanowienia niniejszego
Regulaminu będą miały charakter nadrzędny.

21. W ramach korzystania z usług Virgin Mobile Polska Abonent zobowiązuje się:
a.nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
b.nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;
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”.
22. W przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z postanowień określonych w

punkcie  21  niniejszej  Oferty  Promocyjnej,  Operator  może  według  własnego  wyboru
rozwiązać  Umowę  w  każdym  momencie  ze  skutkiem  natychmiastowym  (bez
wcześniejszego  uprzedzenia  Abonenta)  lub  zawiesić  świadczenie  Usług
Telekomunikacyjnych  bez  odszkodowania  dla  Abonenta.  Pisemne  potwierdzenie  o
rozwiązaniu Umowy zostanie wysłane w formie wiadomości SMS.

23. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  mają  zastosowanie
postanowienia Cennika Oferty Virgin  Mobile Polska #ChcęWszystko,  Regulaminu Oferty
Promocyjnej  „Pakiety  #WSZYSTKO”  oraz  Regulaminu  świadczenia  Usług
Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska sp. z o. o.

24. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Regulaminu w każdym czasie
bez  podawania  przyczyny,  z  zastrzeżeniem,  iż  zmiana  lub  odwołanie  warunków  nie
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wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianie
lub odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana na www.virginmobile.pl.

25. Warunki  niniejszego  Regulaminu  są  dostępne  na  stronie  internetowej
www.virginmobile.pl.

26. Wszystkie  wyrazy  lub wyrażenia  pisane w treści  niniejszego Regulaminu wielką  literą
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty Virgin Mobile Polska
#Chcę Wszystko, Regulaminie Oferty Promocyjnej „Pakiety #WSZYSTKO” oraz Regulaminie
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o. o.

27. 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.
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