obowiązuje od 05.05.2016 do odwołania

1.
Organizatorem Oferty Promocyjnej „Doładowania kanałami Play” 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 "Doładowania
Promocyjną")
skierowana jest
do wszystkich
‘Minuty+SMS+Internet’ w sieci Mobile Vikings.

kanałami Play" (zwana dalej
Użytkowników,
korzystających

"Ofertą
z taryfy

Definicje użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
Bank – bank będący dostawcą usług płatniczych Użytkownika i prowadzący dla Użytkownika rachunek
lub instrument płatniczy, z którego dokonywana jest płatność za Usługę Doładowania za
pośrednictwem serwisu transakcyjnego.
Play – przedsiębiorca telekomunikacyjny P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677
Warszawa, od którego Operator hurtowo zakupuje usługi telekomunikacyjne.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Serwis – serwis bankowości internetowej Banku, serwisy internetowe lub placówka stacjonarna,
opisane w niniejszym Regulaminie, oferujące wykonywanie Usługi Doładowania konta na rzecz
Użytkownika sieci Mobile Vikings przy wykorzystaniu usług pośrednika płatności.
Usługa Doładowania – usługa niezwłocznego zasilenia konta telefonu prepaid, opisana w niniejszym
Regulaminie.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca zawartą umowę o
świadczenie usług Telekomunikacyjnych z Operatorem, korzystająca z Usługi Doładowania.

1. Operator umożliwia Użytkownikom Usługę Doładowania dowolną kwotą za pośrednictwem
Serwisów lub Banku, oferujących wykonywanie Usługi Doładowania telefonów sieci Play.
2. Korzystanie z Usługi Doładowania możliwe jest za pośrednictwem Serwisu lub Banku, z
wykorzystaniem narzędzi płatności tam udostępnionych i na zasadach tam określonych.

3. W celu skorzystania z Usługi Doładowania konieczne jest podanie numeru telefonu prepaid, który
ma zostać doładowany oraz kwoty doładowania oraz ewentualnie dodatkowych danych
wymaganych przez Serwis lub Bank. W Serwisie lub Banku każdorazowo kierować się
wskazówkami właściwymi dla doładowania numeru działającego w sieci Play.
4. Użytkownik może korzystać z Usługi Doładowania za pośrednictwem następujących Serwisów:
1) serwisy internetowe, które umożliwiają dokonanie zasilenia konta przez wybranie
operatora Play
2) Banki, oferujące usługę “Doładowanie telefonu”
internetowego konta bankowego

dla aktywnych użytkowników

3) placówki stacjonarne, w których można zrealizować Usługę Doładowania przez zakup:


Karty Zdrapki z 14 -cyfrowym kodem doładowującym



wydruku z terminala z 14 -cyfrowym kodem doładowującym



doładowania elektronicznego online.

5. W zależności od kwoty Usługi Doładowania wskazanej przez Użytkownika zasilenie konta poprzez
dowolnie wybrany Serwis lub Bank, opisany w ust. 4, poza dodaniem środków do konta w kwocie
Usługi Doładowania, spowoduje aktywację Oferty Promocyjnej zgodnie z Tabelą poniżej:
Tabela nr 1

Kwota Usługi
Doładowania
1-9 PLN

10-18 PLN

19-28 PLN

>=29 PLN

Wariant Oferty
Promocyjnej

Pakiety
dostępne
W Ofercie
Promocyjnej

Okres
ważności
Oferty
Promocyjnej

Okresu ważności
połączeń
przychodzących i
wychodzących

Koszt połączenia
stacjonarnego oraz
komórkowego poza
sieć (pobierany
z dostępnych
środków)

-

-

365 dni

0,19 PLN/min

Nielimitowane
rozmowy
wewnątrz sieci*
SMS 0,09 PLN
MMS 0,50 PLN
300 MB LTE
Nielimitowane
rozmowy
wewnątrz sieci*
SMS/MMS
nielimitowane
2 GB LTE
Nielimitowane
rozmowy
wewnątrz sieci*
SMS/MMS
nielimitowane
4 GB LTE

14 dni

31 dni

31 dni

365 dni

365 dni

365 dni

0,19 PLN/min

0,19 PLN/min

0,19 PLN/min

* Nielimitowane rozmowy do wszystkich w sieci Mobile Vikings, Play oraz do operatorów połączonych z siecią Play: Red Bull Mobile,
Virgin Mobile, Netia Mobile, Izzi, Inea, Fakt Mobile.
** Po upływie ważności karty SIM, dostępne środki są zerowane, przez 30 dni nakładana jest blokada połączeń wychodzących,
natomiast przez kolejne 30 nakładana jest blokada połączeń wychodzących i przychodzących. W tych okresach możliwe jest zachowanie
numeru pod warunkiem dokonania doładowania, przedłużającego ważność karty SIM.

Tabela 2. Warunki ogólne po wygaśnięciu pakietów Oferty Promocyjnej
Wariant Oferty Promocyjnej

Internet 4G LTE
SMS
MMS
Koszt połączenia
(pobierany z dostępnych
środków)

Darmowy z ograniczoną
prędkością*

Darmowy z ograniczoną
prędkością*

Darmowy z ograniczoną
prędkością*

0,09 PLN

0,09 PLN

0,09 PLN

0,50 PLN

0,50 PLN

0,50 PLN

0,19 PLN/min

0,19 PLN/min

0,19 PLN/min

* Maksymalna prędkość przesyłania transmisji danych wynosi 32 kb/s.

6. Szczegóły Wariantów Promocyjnych, wskazanych w Tabeli nr 1 określone są w Regulaminie Oferty
Promocyjnej Viking Standard, udostępniony na Stronie www Operatora.

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa podania niewłaściwego numeru telefonu w
Serwisie lub Banku przez Użytkownika.
2. Doładowanie konta za pośrednictwem Serwisów lub Banku następuje na zasadach w nich
określonych. Użytkownik Serwisów lub Banku akceptuje wskazane tam regulaminy i zasady
świadczenia usług.

1. 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

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

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);
W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w ust.1 lit. od a. do h.
niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator może zawiesić świadczenie Usług.
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).
Korzystanie z Regulaminu nie wyklucza korzystania z Ofert Promocyjnych, oferowanych
przez Mobile Vikings Polska, o ile Regulaminy tychże Ofert nie stanowią inaczej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
Cennika Oferty Mobile Vikings Polska oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu,
a
postanowieniami ww. dokumentów, postanowienia niniejszego Regulaminu będą miały charakter
nadrzędny.
Wszystkie wyrazy i wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją podaną
w Cenniku lub Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio
postanowienia dokumentów wskazanych w ust. 7 powyżej.
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.
Informacja o zmianie lub odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana na stronie
www.mobilevikings.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.

