
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regulamin Oferty Promocyjnej „dodatkowe 150GB na 24 
miesiące” dla nowych Klientów Abonamentowych Virgin Mobile  
 
Obowiązuje od 01.11.2022 do 31.03.2022 r. 
 
 
§ 1 Oferta 
 

1.1. Organizatorem niniejszej Oferty Promocyjnej „dodatkowe 150GB na 24 miesiące” (zwanej dalej „Promocją”) dla Klientów 

Abonamentowych Virgin Mobile jest jest P4 Sp. 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 0000217207, o numerze NIP 9512120077, REGON 015808609, o kapitale 

zakładowym 48 856 500 zł (zwana dalej „Operatorem” albo „P4”). 

1.2. Promocja „dodatkowe 150GB na 24 miesiące” skierowana jest do wszystkich osób spełniających warunki określone 

w niniejszym Regulaminie. 

1.3. Promocja obowiązuje od 01 listopada 2022 r. do 31 marca 2022 r. 

 
 
§ 2 Warunki promocji 
 

2.1. Z Promocji „dodatkowe 150GB na 24 miesiące” mogą skorzystać wszystkie osoby, które w terminie obowiązywania niniejszej 

promocji zawrą z Operatorem nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach oferty dla Klientów 

Abonamentowych Virgin Mobile:  

2.1.1. „Twoja Grupa numerów Nowy Plan 2.1 lub Nowy Plan 3.1 z umową na 24 miesiące”, który określony jest przez 

Regulamin oferty promocyjnej „Twoja Grupa numerów Nowy Plan 2.1 lub Nowy Plan 3.1 z umową na 24 miesiące” dla 

Klientów Abonamentowych Virgin Mobile. 

2.2. Promocja „dodatkowe 150GB na 24 miesiące” przeznaczona jest dla Abonentów, którzy w jednym ze wskazanych w punkcie 

2.1 niniejszego Regulaminu planach abonamentowych zawrą z Operatorem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych 

(dalej „Umowa”): 

2.2.1. na nowy Numer MSISDN; 

2.2.2. przenosząc Numer MSISDN od innego operatora; 

2.2.3. przenosząc Numer MSISDN z Oferty na Kartę Virgin Mobile (oferta przedpłacona) do oferty abonamentowej Virgin 

Mobile wskazanej w punkcie 2.1 niniejszego Regulaminu; 

2.2.4. zawierając aneks do posiadanej Umowy w ofercie abonamentowej Virgin Mobile obowiązującej na czas nieokreślony 

w ofercie abonamentowej Virgin Mobile wskazanej w punkcie 2.1 niniejszego Regulaminu. 

2.3. W ramach Promocji Abonent otrzymuje możliwość korzystania z pakietu na transmisję danych z limitem 150 GB („Pakiet”) od 

momentu rozpoczęcia świadczenia Usług w ramach zawartej Umowy. Abonent może korzystać z Pakietu przez 24 pełne 

Okresy Rozliczeniowe. Pakiet zostanie pomniejszony o ilość danych wykorzystanych w każdym Okresie Rozliczeniowym, a 

następnie przeniesiony na kolejne 24 pełne Okresy Rozliczeniowe. Za korzystanie z Promocji i aktywację Pakietu nie są 

pobierane żadne opłaty. 

2.4. GB z Pakietu będą wykorzystywane  automatycznie po wykorzystaniu pakietu transmisji danych w ramach abonamentu w 

wybranym planie abonamentowym (punkt 2.1 niniejszego Regulaminu). Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym 

GB przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe i będą wykorzystywane po wykorzystaniu pakietu transmisji danych w 

ramach abonamentu przez kolejne Okresy Rozliczeniowe – nie więcej niż łącznie przez 24 pełne Okresy Rozliczeniowe. GB 

niewykorzystane w trakcie 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych przepadają. 

2.5. Promocja nie obowiązuje w roamingu międzynarodowym. 

2.6. Gdy Abonent przekroczy limit transmisji danych w trakcie trwającego Okresu Rozliczeniowego, Operator zastrzega sobie 

prawo do wprowadzenia, trwającego do kolejnego Okresu Rozliczeniowego, ograniczenia prędkości przesyłania danych. W 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

takim przypadku Abonent będzie miał możliwość pobierania i wysyłania danych z największą prędkością, jaka jest możliwa do 

osiągnięcia w danych warunkach technicznych, jednakże nie większą niż 32 kbit/s (górna granica prędkości). 

2.7. Po wykorzystaniu Pakietu lub po okresie jego ważności transmisja danych jest naliczana w pierwszej kolejności zgodnie z 

Ofertami Promocyjnymi, z których korzystasz, a następnie opłata naliczana jest zgodnie z Cennikiem taryfy TakJakLubię 2 dla 

Klientów Abonamentowych Virgin Mobile. 

2.8. Abonent ma możliwość sprawdzania limitu jednostek dostępnych w ramach Oferty Promocyjnej „dodatkowe 150GB na 24 

miesiące” w następujący sposób: 

a) poprzez kontakt z konsultantem Biura Obsługi Klienta; 

b) w serwisie samoobsługowym Virgin Mobile. 

 

 

§ 3 Dodatkowe informacje 
 

3.1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.virginmobile.pl. 

3.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oferty promocyjnej 

„Twoja Grupa numerów Nowy Plan 2.1 lub Nowy Plan 3.1 z umową na 24 miesiące” dla Klientów Abonamentowych Virgin 

Mobile, w zależności od rodzaju planu taryfowego, z którego skorzysta Abonent w ramach Promocji, Cennika taryfy 

TakJakLubię2 dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile, Cennika Usług Roamingowych 2 dla Klientów Abonamentowych 

Virgin Mobile oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. na rzecz Klientów 

Abonamentowych Virgin Mobile. 

3.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami dokumentów wskazanych 

w pkt. 3.2, postanowienia niniejszego Regulaminu będą miały charakter nadrzędny. 

3.4. Wszystkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją 

zawartą w dokumentach wskazanych w pkt. 3.2. 

  
 

http://www.virginmobile.pl/

