
 

 

 
 

 
 

 
 

1. Organizatorem oferty promocyjnej “Tańsze minuty w roamingu w Strefie Euro” dla Klientów Abonamentowych 
Virgin Mobile 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”. 

2. Oferta promocyjna “Tańsze minuty w roamingu w Strefie Euro” (zwana również dalej „Ofertą Promocyjną, 
„Ofertą” lub „Promocją”) przeznaczona jest dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile (zwanych dalej 
„Abonentami”), korzystających z taryfy TakJakLubię, którzy w terminie obowiązywania promocji będą korzystać z 
głosowych połączeń na terenie Strefy Euro. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
1. Niniejsza Oferta Promocyjna dotyczy wszystkich Abonentów. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, niniejsza 

Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi, chyba że regulaminy innych ofert promocyjnych 
stanowią inaczej. 

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia cennika Usług 
Roamingowych dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile oraz Regulaminu świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. na rzecz Klientów Abonamentowych Virgin Mobile. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami Cennika Taryfy 
TakJakLubię2 dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile, Cennika Usług Roamingowych 2 dla Klientów 
Abonamentowych Virgin Mobile oraz Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych p rzez P4 S p. z o.o. 
na rzecz Klientów Abonamentowych Virgin Mobile, postanowienia niniejszego Regulaminu będą miały charakter 
nadrzędny. 

4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyny, z 
zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez 
Abonenta. 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.virginmobile.pl. 
6. Wszystkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą należy rozumieć zgodnie z 

ich definicją zawartą w Cenniku Taryfy TakJakLubię2 dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile, Cenniku Usług 
Roamingowych 2 dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile oraz Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. na rzecz Klientów Abonamentowych Virgin Mobile. 

7. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (zł) i zawierają podatek od 
towarów i usług (VAT). 


