obowiązuje od 05.05.2016 do odwołania lub do wyczerpania zapasów
(zmieniony w dniu 07.05.2016)

1.
Organizatorem Oferty Promocyjnej „Bezpłatne startery” jest VikingCo Poland sp. z o.o.
z siedzibą pod adresem:
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 numerze REGON 022284492, zwany dalej Operatorem.
2.
Niniejsza Oferta Promocyjna "Bezpłatne startery" (zwana dalej "Ofertą Promocyjną")
skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej, które zamówią Bezpłatny starter (zwany dalej „Starter”).

3.
Starter to bezpłatnie wydawana karta SIM/USIM w ramach oferty na kartę Operatora. Oferta
jest dostępna w taryfach: ‘Minuty+SMS+Internet’ w opcji przeniesienia numeru od innego operatora
i nowego numeru oraz ‘Internet mobilny’ w sieci Mobile Vikings.
4.
Starter w taryfie ‘Minuty+SMS+Internet’ jest ważny przez 14 dni na połączenia przychodzące
od dnia jego Aktywacji. Starter w taryfie ‘Internet mobilny” jest ważny przez 7 dni od dnia jego
Aktywacji. Aktywacja karty SIM/USIM polega na wprowadzeniu unikalnego kodu aktywującego,
dostarczanego przez Operatora, w Internetowym Koncie Użytkownika. W przypadku numerów
przenoszonych od innego operatora, karta SIM/USIM aktywowana jest w wyznaczonym dniu
przenoszenia numeru. Aby korzystać na Starterze z połączeń wychodzących Użytkownik powinien
dokonać Doładowania, korzystając z dowolnie wybranej metody płatności oferowanej przez
Operatora.
5.
Aby skorzystać na Starterze z połączeń wychodzących oraz maksymalnej prędkości transmisji
danych, oferowanej przez Operatora, Użytkownik powinien dokonać Doładowania po uprzednio
przeprowadzonej Aktywacji karty, korzystając z dowolnie wybranej metody płatności oferowanej
przez Operatora.
6.
Po wykonaniu Doładowania, dla Starterów w taryfie ‘Minuty+SMS+Internet’ okres ważności
połączeń przychodzących oraz dostępnych środków na połączenia wychodzące wyniesie 365 dni,
natomiast dla Startera w taryfie „Internet mobilny’ okres ważności karty SIM wyniesie 365 dni.
7.
Szczegółowe zasady dotyczące rozliczania usług w Ofercie Promocyjnej określa Cennik Oferty
Mobile Vikings Polska oraz Regulaminy Ofert Promocyjnych, dostępne na Stronie www.
8.
W trakcie ważności Startera, wydanego w taryfie ‘Minuty+SMS+Internet’ jest możliwość
pobierania danych, jednak z ograniczoną prędkością przesyłania transmisji danych tj. do prędkości
32 kb/s. Realną prędkość przesyłania danych określają następujące parametry; siła sygnału

nadajnika, aktualne obciążenie danej stacji nadawczej oraz technologia przesyłania danych; EDGE,
HSPA,HSPA+, 3G, 4G, LTE.
9.
Po upływie ważności Startera wskazanego w punkcie 4, przez 60 dni obowiązywać będzie
blokada połączeń wychodzących i przychodzących. W tych okresach możliwe jest zachowanie
numeru pod warunkiem dokonania doładowania, przedłużającego ważność karty SIM.
10. Zamówienie Startera jest bezpłatne, co oznacza, że Użytkownik nie dokonuje zapłaty za Starter
oraz nie ponosi kosztów jego dostarczenia listem zwykłym nierejestrowanym, z wykluczeniem opcji
przesyłki priorytetowej, za którą obowiązuje dodatkowa opłata, wskazana na Stronie www.
11. Operator dostarcza Startery wyłącznie na terytorium Polski.
12. Na jeden adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto i kod pocztowy) można
zamówić maksymalnie 5 Starterów (niezależnie od liczby osób składających zamówienie) poprzez
Stronę www.
13. Na jednym Internetowym Koncie Użytkownika można zamówić maksymalnie 5 Starterów
poprzez Stronę www.
14. Operator zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z osobami, które skorzystały z
Usług Telekomunikacyjnych w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, w celu uzyskania ich opinii o
jakości usług oraz promocji.

15.

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się:
a) nie kierować bez zgody Operatora do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych
przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
za
pomocą
jakichkolwiek
urządzeń
telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty SIM/USIM otrzymanej przez Użytkownika ruchu
pochodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych,
b) nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do
Sieci Telekomunikacyjnej lub realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych
przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie,
w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działające w Sieci Telekomunikacyjnej,
c) nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji,
d) nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych,
e) nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu
typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”,
f) nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of
Service,
g) nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody Operatora do inicjowania ruchu, polegającego
na masowym wykonywaniu połączeń, w szczególności w przypadku automatycznej
dystrybucji połączeń lub automatycznej interaktywnej obsługi numeru wywołanego lub
w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego w celu
obsługi tego ruchu lub przy wykorzystaniu kart w marketingu bezpośrednim (zakaz dotyczy
Użytkownika działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy),
h) nie wykorzystywać kart SIM/USIM do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS)
przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku
Użytkownika lub innego podmiotu, lub w inny sposób służący osiągnięciu efektu
handlowego(zakaz dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca lub na
rzecz innego przedsiębiorcy);

16. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt.15 lit. od a. do
h. niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator może zawiesić świadczenie Usług.
17. W ramach Oferty Promocyjnej Użytkownik nie może wykonywać połączeń, które są w dalszej
kolejności przekierowywane za pomocą dowolnej technologii w szczególności, w technologii POTS
(konwencjonalnej analogii linii telefonicznej oraz transmisji danych VOiP (Voice over Internet
Protocol – Głos przez Protokół Internetowy).
18. Korzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych, oferowanych
przez Mobile Vikings Polska, o ile Regulaminy tychże Ofert nie stanowią inaczej.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
Cennika Oferty Mobile Vikings Polska oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
20. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a ww.
dokumentami, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
21. Wszystkie wyrazy i wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją
podaną w Cenniku lub Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
22. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio
postanowienia dokumentów wskazanych w pkt. 21 powyżej.
23. 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.
24. Informacja o zmianie lub odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana na stronie
www.mobilevikings.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.

