
 

 

Regulamin oferty promocyjnej „Darmowy Internet“ dla Klientów 

Abonamentowych Virgin Mobile 
obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. 
 
 
Oferta 

 
1. Organizatorem oferty promocyjnej „Darmowy Internet” dla Klientów Abonamentowych jest Virgin 

Mobile Polska Sp. 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. Oferta promocyjna „Darmowy Internet“ (zwana dalej „Ofertą Promocyjną”, „Ofertą” lub 
„Promocją”) przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile (zwanych 
dalej Abonentami), korzystających z taryfy TakJakLubię. 
 

Zasady korzystania z Oferty 

 
3. Aby skorzystać z niniejszej Promocji należy przy zawieraniu Umowy odpowiednio skonfigurować 

swój abonament, wybierając łącznie: Pakiet Cykliczny nielimitowanych minut, Pakiet Cykliczny 
nielimitowanych SMS-ów oraz dowolny Pakiet Cykliczny szybkiej transmisji danych (Internetu). 

4. Skonfigurowanie abonamentu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3 uprawnia Abonenta do 
otrzymania za 0 zł wybranego Pakietu Cyklicznego szybkiej transmisji danych, przez sześć 
pierwszych Okresów Rozliczeniowych (odpowiadających sześciu następujących po sobie 
miesiącom kalendarzowym), biegnących od daty zawarcia Umowy. 

5. Warunkiem darmowego korzystania z szybkiej transmisji danych przez sześć pierwszych 
Okresów Rozliczeniowych (odpowiadających sześciu, następujących po sobie miesiącom 
kalendarzowym) jest utrzymanie na niezmienionym poziomie, w trakcie brania udziału 
w Promocji, wszystkich Pakietów Cyklicznych, wybranych na etapie konfigurowania oferty 
abonamentowej. 

6. Jeżeli w czasie uczestniczenia w Promocji Abonent dokona dezaktywacji lub zmiany Pakietów 
Cyklicznych, o których mowa w pkt 3, bezpowrotnie utraci prawo do korzystania 
z niniejszej Oferty. Przy czym: 

a) zlecenie dezaktywacji lub zmiany któregokolwiek z Pakietów Cyklicznych na niższy 
względem zadeklarowanego powoduje utratę prawa do korzystania z Promocji od 
następnego Okresu Rozliczeniowego; 

b) zlecenie zmiany Pakietu Cyklicznego na wyższy powoduje utratę prawa do 
korzystania z Promocji w bieżącym Okresie Rozliczeniowym. 

7. W przypadku korzystania z Pakietu Internetu, do wyczerpania limitu transmisji danych Abonent 
może pobierać dane z maksymalną możliwą prędkością przypisaną do Pakietu. W przypadku 
korzystania z zasięgu nadajników P4 maksymalna osiągalna prędkość transmisji danych to 
70 Mbit/s. W przypadku korzystania z zasięgu roamingu krajowego, maksymalna osiągalna 
prędkość transmisji danych to 30 Mbit/s. Na rzeczywistą prędkość przesyłania danych wpływają 
następujące warunki techniczne: ustawienia aparatu telefonicznego Abonenta, technologia 
przesyłania danych, z której Abonent w danym momencie korzysta tj. EDGE, HSPA+, HSPA, 3G 
(UMTS), 4G, LTE, aktualne obciążenie danej stacji nadawczej, siła odbieranego sygnału stacji 
nadawczej. W przypadku transmisji  



 

 

8. danych w krajowym roamingu, maksymalna prędkość przesyłu może zależeć od uzgodnień 
międzyoperatorskich i konfiguracji pośredniczących elementów sieciowych. 

9. Gdy Abonent przekroczy limit transmisji danych w trakcie trwającego Okresu Rozliczeniowego, 
Operator zastrzega 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). 

10. W czasie trwania Oferty Promocyjnej Abonent może aktywować dodatkowe Pakiety 
Jednorazowe. 

11. Aktywacja Pakietów Jednorazowych pozostaje bez wpływu na udział w Promocji. 
12. Numer MSISDN Abonenta może być wykorzystany do udziału w Promocji tylko jeden raz. 
13. Po upływie sześciu Okresów Rozliczeniowych (o czym mowa w pkt 4), za Cykliczny Pakiet 

Internetu będzie naliczana opłata wyszczególniona w aktualnym na dany dzień Regulaminie 
oferty promocyjnej „AboJa” dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile. 

 
Dodatkowe Informacje 

 
14. Niniejsza oferta promocyjna nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi, chyba że regulaminy 

innych ofert promocyjnych stanowią inaczej. 
15. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu 

a postanowieniami Cennika taryfy TakJakLubię dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile, 
Regulaminu oferty promocyjnej „AboJa” dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile, 
Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. na 
rzecz Klientów Abonamentowych, postanowienia niniejszego regulaminu będą miały charakter 
nadrzędny. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia 
Cennika taryfy TakJakLubię dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile, Regulaminu oferty 
promocyjnej „AboJa” dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile, Regulaminu świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. na rzecz Klientów 
Abonamentowych. 

17. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania regulaminu 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 podana do wiadomości Abonentów w sposób przewidziany Prawem 
Telekomunikacyjnym i w tym opublikowana z 30-dniowym wyprzedzeniem na 
www.virginmobile.pl. 

18. Warunki niniejszego regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.virginmobile.pl. 
19. Wszystkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu wielką literą należy 

rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku taryfy TakJakLubię dla Klientów 
Abonamentowych Virgin Mobile, Regulaminie oferty promocyjnej „AboJa” dla Klientów 
Abonamentowych Virgin Mobile oraz Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 
Virgin Mobile Polska sp. z o.o. na rzecz Klientów Abonamentowych. 

20. Oferta nie obowiązuje w roamingu międzynarodowym. 
21. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w polskich złotych (PLN) i zawierają 

podatek od towarów i usług (VAT). 

 
Prawo do błędów w druku zastrzeżone. 

 


