
 

 

 

Regulamin oferty promocyjnej „Darmowy Internet w lejku“ dla 

Klientów Abonamentowych Virgin Mobile 
obowiązuje od dnia 15 czerwca 2017 r. do odwołania 

Zmieniony 1.06.2022 r. 

 
Oferta 

 
a. Organizatorem oferty promocyjnej „Darmowy Internet w lejku” dla Klientów Abonamentowych 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”. 

b. Oferta promocyjna „Darmowy Internet w lejku“ (zwana również 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 

 
1. W ramach Promocji „Darmowy Internet w lejku” Abonent może korzystać bezpłatnie na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej z pakietowej transmisji danych przy wykorzystaniu ustawień APN Internet 

Operatora. Korzystanie z transmisji danych będzie odbywać się z największą prędkością jaka jest 

możliwa do osiągnięcia w danych warunkach technicznych, jednakże nie  większą  niż  32  kbit/s (górna 

granica prędkości). 

2. W ramach niniejszej Promocji dane naliczane są za każde rozpoczęte 5 kB, w odniesieniu do 

pobieranych i wysyłanych danych. 

3. Oferta nie wymaga aktywacji ze strony Abonenta. 

4. Promocyjna opłata 0 PLN/1MB naliczana jest automatycznie pod warunkiem, że Abonent przebywa 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie korzysta w danym momencie z żadnych pakietów Internetu, 

aktywowaniach tytułem innych ofert promocyjnych. 

5. Jeżeli Abonent korzysta z pakietu Internetu z określonym limitem szybkiej transmisji danych, po 

wyczerpaniu limitu pobieranie i wysyłanie danych będzie świadczone bezpłatnie z maksymalną 

prędkością do 32 kbit/s. 

6. Promocja nie obowiązuje w Roamingu międzynarodowym. 

Dodatkowe Informacje 

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

innych ofert promocyjnych stanowią inaczej. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Cennika 

taryfy TakJakLubię dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile oraz Regulaminu świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. na rzecz Klientów Abonamentowych Virgin Mobile. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami 

Cennika taryfy TakJakLubię dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile oraz  Regulaminu świadczenia 

Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. na rzecz Klientów Abonamentowych Virgin Mobile, 

postanowienia niniejszego Regulaminu będą miały charakter nadrzędny. 

10. 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, w tym opublikowana 

z 30-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.virginmobile.pl. 

11. Warunki niniejszego regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.virginmobile.pl. 

12. 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 oraz Regulaminie  świadczenia  Usług  Telekomunikacyjnych  przez  P4 sp. z o.o. na rzecz 

Klientów Abonamentowych Virgin Mobile. 

13. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w polskich złotych (PLN) i zawierają 

podatek od towarów i usług (VAT). 
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