REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
Z CHILL ON NA POKŁADZIE
obowiązuje od 14 maja 2019 do 21 maja 2019

§ 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Z Chill On na pokładzie” (zwanej dalej „Akcją
Promocyjną”) jest VikingCo Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Tęczowa 13/210,
53-601 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000484436, o numerze NIP: 8971793639, REGON 022284492, kapitale
zakładowym: 11 244 200 PLN wpłaconym w całości – zwaną dalej ”Operatorem” lub „Mobile
Vikings Polska”.
2. Definicje użytych pojęć:
a. „Promocja Chill On” – oznacza ofertę promocyjną zgodnie z „Regulaminem oferty
promocyjnej Chill On” dostępnym i opublikowanym na Stronie internetowej;
b. Promocja #ZaDarmoNieUmarło” - oznacza ofertę promocyjną zgodnie z
„Regulaminem promocji #ZaDarmoNieUmarło” dostępnym i opublikowanym na
Stronie internetowej;
c. Strona internetowa – serwis Operatora dostępny pod adresem mobilevikings.pl.

§ 2. PRZEDMIOT AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Aby skorzystać z Akcji Promocyjnej należy postępować według instrukcji opisanych w
poniższych punktach.
2. Korzystanie z Akcji Promocyjnej oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.
3. Warunki uczestnictwa: uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być:
a. aktualni Abonenci Mobile Vikings Polska, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
i.

posiadają aktywną Promocję Chill On,

ii.

dokonają do 20 maja 2019 r. skutecznego polecenia w ramach Promocji
#ZaDarmoNieUmarło;

b. nowy abonenci Mobile Vikings Polska, którzy do 21 maja 2019 r. spełnią łącznie
następujące warunki:
i.

skorzystają z polecenia w ramach Promocji #ZaDarmoNieUmarło,

ii.

zakupią kartę SIM z nowym numerem lub przeniesieniem numeru do sieci
Mobile Vikings,

iii.

aktywują Ofertę Promocyjnej Chill On.

§ 3. NAGRODY
1. Nagrodą w Akcji Promocyjnej jest plecak worek Czillon.
2. Zdobywcami nagród w Akcji Promocyjnej są abonenci wskazani w § 2 pkt. 3 niniejszego
Regulaminu.
3. Nagrody będą przydzielane w kolejności chronologicznej aż do wyczerpania zapasów.
4. Otrzymanie Nagrody w Akcji Promocyjnej nie wyklucza otrzymania przez Użytkownika
standardowej zniżki za polecenie przewidzianej w Regulaminie Promocji
#ZaDarmoNieUmarło.
5. Laureaci Akcji Promocyjnej zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo na
zarejestrowany na Koncie Vikinga e-mail w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia
Akcji Promocyjnej.
6. Otrzymana Nagroda zostanie wysłana do Użytkowników i Nowych Użytkowników na koszt
Operatora na adres wskazany przez Laureatów na terenie Polski w ciągu 10 dni roboczych od
przesłania danych przez Laureata. Nieprzesłanie danych adresowych w tym czasie oznacza
rezygnację z uczestnictwa w Akcji Promocyjnej i rezygnację z nagrody.

§ 4. INFORMACJE DODATKOWE
1. Korzystanie z Akcji Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych,
oferowanych przez Mobile Vikings Polska, o ile Regulaminy tychże Ofert nie stanowią inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
Cennika Oferty Mobile Vikings Polska oraz Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a
postanowieniami ww. dokumentów, zapisy niniejszej Akcji Promocyjnej będą miały
charakter nadrzędny.
4. Wszystkie wyrazy i wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją
podaną w § 1 lub w Cenniku lub Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
dostępnych i opublikowanych na Stronie internetowej.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu lub jego odwołania w każdym
czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta lub odwołanie warunków nie
wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika, co oznacza, iż z dniem
odwołania Użytkownik otrzyma Nagrodę za spełnienie warunków Akcji Promocyjnej.
6. Informacja o zmianie lub odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie
internetowej lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.

