Regulamin promocji „Virgin Mobile & Dogry”
Niniejszy Regulamin promocji „Virgin Mobile & Dogry”, (dalej „Regulamin”), określa warunki promocji „Virgin
Mobile & Dogry”, (dalej „Promocja”), której organizatorem jest Virgin Mobile Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000415094, o kapitale zakładowym w wysokości 6 700 000,00 zł,
NIP: 9512354680, REGON: 146056906 (dalej „Organizator”).

§ 1 Warunki uczestnictwa w Promocji
1.

Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”, „Uczestnicy”) może być tylko osoba fizyczna, zamieszkała
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła osiemnasty rok życia, ma pełną zdolność do
czynności prawnych oraz posiada aktywne konto w serwisie „dogry.pl”, administrowanym przez
PlayGainer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sobieszyńska 4, 00-764 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000473983, o kapitale zakładowym w wysokości 13 900 zł,
NIP: 525-25-62-183, REGON: 146832115.

2.

Do wzięcia udziału w Promocji niezbędne jest użycie przeglądarki internetowej z włączoną
obsługą tzw. ciasteczek (cookies). Ciasteczka wykorzystywane są w ramach Promocji do
zweryfikowania, czy Uczestnik jest użytkownikiem serwisu „dogry.pl”. Więcej informacji na temat
ciasteczek – patrz https://virginmobile.pl/polityka-prywatnosci

3.

Akceptacja niniejszego Regulaminu, bez zastrzeżeń, jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w
Promocji. Uczestnik akceptując warunki Regulaminu, oświadcza, że spełnia warunki określone w
Regulaminie i zobowiązuje się go przestrzegać.

§ 2 Sposób uczestnictwa i rodzaje Promocji
1.

Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik będąc zalogowanym na swoim koncie prowadzonym w
serwisie dogry.pl, musi kliknąć w baner (pop-up) informujący o Promocji, a następnie (nie
wyłączając

przeglądarki

internetowej,

w

ramach

jednej

sesji,

nie

kasując

cookies)

po

przekierowaniu na stronę internetową: sklep.virginmobile.pl/dogry
a. zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego
przycisku wyboru,
b. wybrać jeden z oferowanych Pakietów startowych Virgin Mobile (dalej „Pakiet”) poprzez
kliknięcie przypisanego do danego Pakietu przycisku „Kup teraz”,
c. dokończyć proces zakupu wybranego Pakietu w serwisie transakcyjnym Virgin Mobile, do
którego uczestnik zostanie przekierowany po wybraniu Pakietu oraz dokonać płatności za
Pakiet.
2.

W terminie 48 godzin od zakończenia transakcji nabycia Pakietu, na konto Uczestnika w serwisie
dogry.pl, zostaną dodane Punkty do wykorzystania w serwisie dogry.pl (dalej „Punkty”) w ilości
odpowiadającej zakupionemu Pakietowi.

3.

W ramach Promocji dostępne są następujące Pakiety:
a. #PEŁENLUZ w cenie 19 zł (słowie: dziewiętnaście złotych), za zamówienie którego Uczestnik
otrzymuje 1300 (słownie: jeden tysiąc trzysta) Punktów,
b. #MIWYSTARCZA w cenie 29 zł (słowie: dwadzieścia dziewięć złotych), za zamówienie którego
Uczestnik otrzymuje 2200 (słownie: dwa tysiące dwieście) Punktów,
c. #DLAMNIESUPER w cenie 59 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych), za zamówienie
którego Uczestnik otrzymuje 4500 (słownie: cztery tysiące pięćset) Punktów.
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§ 3 Czas trwania Promocji
1.

Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2 poniżej, Promocja trwa od dnia wejścia w życie Regulaminu do
dnia 31 października 2014r., do godz. 23:59. Uczestnicy, którzy złożą i opłacą zamówienie w czasie
trwania Promocji, otrzymają Punkty w terminie określonym w § 2 ust. 2 powyżej. Po upływie czasu
trwania Promocji złożenie zamówienia poprzez stronę internetową Promocji będzie niemożliwe.

2.

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu trwania Promocji.

§ 4 Odpowiedzialność Organizatora i reklamacje
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. nieprzestrzeganie przez Uczestnika postanowień Regulaminu,
b. wzięcie

udziału

w

Promocji

przez

osobę

niespełniającą

warunków

określonych

w

Regulaminie,
c. skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych danych osobowych, w tym danych
adresowych niezbędnych do realizacji Promocji,
d. brak przekazania Punktów Uczestnikowi z innych przyczyn leżących po stronie Uczestnika
lub w związku z wystąpieniem siły wyższej.
2.

Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3.

Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego reguluje Regulamin świadczenia usług

telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska
https://virginmobile.pl/regulaminy/regulaminy.

sp.

z

o.o.,

dostępny

pod

adresem

§ 5 Postanowienia końcowe
1.

W sprawach dotyczących korzystania z serwisu dogry.pl, w tym realizacji przyznanych Uczestnikowi
Punktów,

stosuje

się

postanowienia

Regulaminu

dogry.pl

dostępnego

pod

adresem:

http://dogry.pl/regulamin.
2.

W sprawach dotyczących korzystania z usług Virgin Mobile Polska sp. z o.o., w tym korzystania z
wykupionego Pakietu, stosuje się postanowienia odpowiednich regulaminów dostępnych pod
adresem: http://virginmobile.pl/regulaminy/regulaminy.

3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4.

Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://virginmobile.pl/regulaminy/regulaminy.

5.

Regulamin wchodzi w życie 02.10.2014
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