
Regulamin oferty promocyjnej „Black Friday 2018” 

 

§ 1. Organizator 

Organizatorem Oferty Promocyjnej „Black Friday 2018” jest VikingCo Poland sp. 

z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Tęczowa 13/210, 53-601 Wrocław), wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000484436, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VI Wydział  

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 8971793639 i nu-

merze REGON 022284492. 

 

§ 2. Definicje 

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

a. Organizator – oznacza organizatora Promocji wskazanego w § 1 Regula-

minu Promocji; 

b. Promocja – oznacza niniejszą ofertę promocyjną; 

c. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin; 

d. RŚUT – oznacza Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

Organizatora dostępny na Stronie Organizatora; 

e. Strona Organizatora – oznacza stronę internetową dostępną pod adre-

sem: www.mobilevikings.pl; 

f. Uczestnik – oznacza uczestnika Promocji; 

g. „#ZaDarmoNieUmarło”  - oznacza ofertę promocyjną organizowaną przez 

Organizatora zgodnie z regulaminem promocji oferty promocyjnej „#Za-

DarmoNieUmarło” dostępnym i opublikowanym na Stronie Organizatora. 

2. Pozostałe pojęcia pisane w Regulaminie z wielkiej litery, w tym w szczególności 

„Nowy Viking” i „Doładowanie”, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami za-

wartymi w RŚUT oraz regulaminie „#ZaDarmoNieUmarło”. 

 

§ 3 Ogólne warunki skorzystania z Promocji 

1. Promocja skierowana jest do abonentów Organizatora, którzy spełnią na-

stępujące warunki: 

a. wezmą udział i będą uczestnikiem „#ZaDarmoNieUmarło” w charak-

terze Nowego Vikinga i zaakceptują regulamin tej promocji, 

b. zaakceptują Regulamin i wyrażą zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych do celów realizacji Promocji. 



2. Brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych w ust. 1 warunków skut-

kuje wykluczeniem z Promocji.  

 

§ 4. Przedmiot i warunki Promocji  

1. W ramach Promocji Nowy Viking, który w dniach 23 – 25 listopada 2018 r. 

weźmie udział w „#ZaDarmoNieUmarło” otrzyma Bonus w wysokości 

25,00 zł na swoim Internetowym Koncie Abonenta w celu wymiany go na 

Doładowania. Bonus będzie naliczony na Internetowym Koncie Abonenta 

najwcześniej od dnia 26 listopada 2018 r. 

2. Uzyskany Bonus może być wykorzystany przy kolejnym wykonanym Doła-

dowaniu. Nowy Viking ma na wykorzystanie Bonusu 31 dni od dnia akty-

wacji karty.  

3. Bonus nie podlega wymianie na gotówkę.  

4. W pozostałym zakresie zastosowanie znajduje regulamin oferty promocyj-

nej „ZaDarmoNieUmarło”, stanowiący integralną część Regulaminu, lub 

RŚUT.  

 

§ 5. Postępowanie reklamacyjne  

1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na adres poczty elektronicznej 

opublikowany na Stronie Organizatora lub pisemnie na adres pocztowy 

Organizatora w terminie 14 dni. 

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od 

daty wpływu reklamacji. 

3. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Organizator poinformuje 

Uczestnika i przedstawi uzasadnienie decyzji.  

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Korzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania z innych ofert promocyj-

nych oferowanych przez Organizatora, o ile regulaminy tychże ofert nie 

stanowią inaczej. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie posta-

nowienia RŚUT oraz regulaminu „#ZaDarmoNieUmarło”. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu lub jego 

odwołania w każdym czasie bez podawania przyczyny. Informacja o 



zmianie lub odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie Or-

ganizatora. 


