
Promocja „#Witaj w Virgin Mobile” dla Klientów zamawiających starter (dalej „Promocja”) 
z dnia 21.03.2018 r. 

§1 INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji jest All about Sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Warszawie, ul. Górna Droga 2/102, 
02-495 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
494104 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, NIP: 5223011931, REGON: 147047832, kapitał zakładowy w wysokości 5 500 złotych. 

2. Patronem Promocji jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 42, 02-724 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS – 0000415094, NIP – 951-235-46-80, REGON: 146056906, kapitał zakładowy w wysokości 6 
705 000 złotych. 

§2 ZASADY 

1. Promocja trwa od dnia 21.03.2018 r. do wyczerpania bezpłatnych prezentów (dalej „Czas Trwania Promocji”). 
2. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako: 

„Uczestnicy Promocji”), które w Czasie Trwania Promocji dokonają zakupu płatnego startera Virgin Mobile za 
pośrednictwem strony internetowej: https://virginmobile.pl/. 

3. Aby otrzymać Bezpłatny Prezent Uczestnik powinien w momencie dokonywania zakupu startera dodać wybrany 
przez siebie prezent do koszyka zakupowego. Każdy Uczestnik Promocji jest uprawniony do otrzymania 1 
(jednego) Bezpłatnego Prezentu w czasie trwania Promocji, niezależenie od ilości zakupionych starterów Virgin 
Mobile Polska sp. z o.o. 

4. Uczestnik biorący udział w Promocji może wybrać wyłącznie jeden bezpłatny prezent (dalej „Bezpłatny Prezent”). 
Uczestnik ma do wyboru: 

1) zestaw 3 sztuk prezerwatyw Skyn (dalej „Zestaw 3 prezerwatyw Skyn”). Wszelkie pytania dotyczące Zestawu 3 
prezerwatyw Skyn należy kierować bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego za ich produkcję. Więcej 
informacji znajdziesz na stronie www.skyn.com. Przed użyciem prezerwatywy zapoznaj się z zasadami ich 
użycia opisanymi na opakowaniu, lub 

2) voucher z kodem uprawniającym do uzyskania 3 miesięcy darmowej ochrony antywirusem Bitdefender Mobile 
Security na urządzenia mobilne z systemem Android (dalej „3 miesiące darmowej ochrony antywirusem 
Bitdefender (voucher)”). Voucher można wykorzystać wpisując numer kodu na stronie www.bitdefender.pl/
rejestracja. Termin ważności kodu: 30.06.2018 r. 

5. Uczestnik Promocji nie ma możliwości wymiany Bezpłatnego Prezentu na ekwiwalent pieniężny. 
6. Liczba Bezpłatnych Prezentów jest ograniczona. 

§ 3 REKLAMACJE  

1. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Promocji. Reklamacja powinna 
zawierać dane osoby wnoszącej reklamację [tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz powód reklamacji z 
określeniem żądania reklamacyjnego, a także informację, że dotyczy Promocji „#Witaj w Virgin Mobile”. Reklamacja 
powinna zostać złożona: 

1) na adres pocztowy: All about, ul. Czerniowiecka 9/31, 02-705 Warszawa, 
2) na adres mailowy: kontakt@promocjavirginmobile.pl, 
nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od zakończenia Promocji.  

2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie nie późniejszym niż 14 (czternaście) dni roboczych od dnia ich 
otrzymania. Organizator poinformuje Uczestnika Promocji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób w jaki 
reklamacja została zgłoszona oraz na adres podany w reklamacji.  

https://virginmobile.pl/
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3. Powyższe postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika Promocji przysługujących mu na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Tr e ś ć R e g u l a m i n u j e s t d o s t ę p n a w s i e d z i b i e O r g a n i z a t o r a o r a z p o d a d r e s e m w w w 
kontakt@promocjavirginmobile.pl. 

2. Organizator oraz Patron Promocji nie odpowiadają za użycie Bezpłatnych Zestawów w sposób niezgodny z ich 
przeznaczeniem. 

3. Administratorami danych osobowych uczestników Promocji są Organizator i Patron. Administratorzy przetwarzają dane 
osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym do ogłoszenia wyników Promocji, wydania Nagród, 
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących przebiegu Promocji lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z 
warunkami udziału w Promocji. Uczestnicy Promocji mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 

4. Przystępując do Promocji jej Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Organizatorowi Promocji przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia 
Promocji lub do jej wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje 
informację na Stronie, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w 
Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.  
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