REGULAMIN oferty promocyjnej
Vikejszyn
obowiązuje od 28.06.2017 do 31.08.2017

§ 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ
1.
Organizatorem Oferty Promocyjnej „Vikejszyn” jest VikingCo Poland sp. z o.o. z siedzibą
i 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 "Vikejszyn" (zwana dalej "Promocją") skierowana jest do nowych
i obecnych Użytkowników, korzystających z taryfy ‘Minuty+SMS+Internet’ w sieci Mobile Vikings.

§ 2. Przedmiot promocji
3.
Korzystanie z Oferty Promocyjnej oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.
4.
Aby skorzystać z Promocji należy postępować według instrukcji opisanych w poniższych
punktach.
5.
W ramach Promocji, Użytkownik może wykupić jednorazowo w okresie trwania Promocji dla
jednego numeru telefonu dodatkowy Pakiet danych z dostępnych środków, zgromadzonych na
saldzie konta, zwany dalej „Pakietem”. Pojedynczy aktywowany Pakiet traci ważność po upływie 31
dni od dnia jego aktywacji. Jeśli w trakcie trwania Pakietu, nie zostanie wykupione nowe
Doładowanie lub wykupiony inny Pakiet danych z dostępnych środków w ramach innej Oferty
Promocyjnej, po upływie tego okresu pakiet internetu zostanie automatycznie wyłączony.
6.
Szczegóły Promocji:
Tabela nr 1

Wariant Pakietu

Koszt

Ilość pakietu
danych

Okres ważności

Pakiet 11 gb

8 PLN

11 GB

31 dni

7. Jeśli aktywacja Pakietu nastąpi w okresie trwania ważności poprzednio zakupionego Pakietu i/lub
ważności pakietu internetu z Doładowania, pakiet danych sumuje się. Okres ważności zsumowanego
pakietu internetu zostanie wydłużony o 31 dni, licząc od dnia aktywacji Pakietu.
8. Jeśli w trakcie ważności Pakietu, Użytkownik dokona Doładowania, pakiet danych z Pakietu zostanie
zsumowany z pakietem danych z Doładowania, a jego okres ważności pakietu zostanie wydłużony o
ilość dni ważności z danego Doładowania, licząc od dnia zakupu Doładowania.

9. Operator nie nakłada ograniczeń, dotyczących maksymalnej ilości MB, zebranych przez Użytkownika
na saldzie konta dla wybranego numeru, działającego w sieci Operatora.
10. Wartość i ważność pakietu internetu można każdorazowo sprawdzić po zalogowaniu się do
Internetowego Konta Użytkownika na stronie www.mobilevikings.pl/pl/mysims /, po wprowadzeniu
krótkiego kodu *108# w Telefonie oraz w Aplikacji Mobilnej, udostępnianej przez Operatora.
11. Warunkiem skorzystania z Oferty Promocyjnej jest:
a) posiadanie Internetowego Konta Użytkownika na stronie www.mobilevikings.pl
b) posiadanie aktywnej Karty SIM w taryfie ‘Minuty+SMS+Internet’
c) posiadanie salda konta w wysokości (wyrażonej w PLN), wystarczającej do pokrycia opłaty
aktywacyjnej za wybrany Pakiet od momentu zlecenia aktywacji do momentu jej realizacji.
12. Aby skorzystać z Promocji należy wykonać poniższe czynności:
a) po zalogowaniu się do Internetowego Konta Użytkownika na stronie internetowej
www.mobilevikings.pl lub poprzez Aplikację Mobilną wybrać promocyjny Pakiet 11 GB
b) wykupić Pakiet z dostępnych środków z Doładowania, pozostających na saldzie
Użytkownika.
13. Osoba, która chce skorzystać z Promocji, a nie korzystała jeszcze z usług sieci Mobile Vikings,
powinna dokonać procesu zakupu nowej karty SIM lub przenieść numer do sieci Mobile Vikings,
wykonując następujące czynności:
a) wejść na stronę www.mobilevikings.pl
b) dokonać wyboru Doładowania
c) wpisać dane oraz adres wysyłki karty
d) dokonać płatności
e) dokonać aktywacji karty SIM
f) wykupić Pakiet z dostępnych środków.
14. Cena Pakietu stanowi opłatę aktywacyjną i nie jest równoznaczna z dokonaniem Doładowania.
Świadczenie usług Promocji rozpoczyna się w momencie aktywowania Pakietu.
15. Opłata za Pakiet jest pobierana z dostępnych środków znajdujących się na saldzie głównym
Użytkownika.
16. Opłata za Pakiet skutkuje zmniejszeniem salda konta Użytkownika o wysokość odpowiadającą
cenie Pakietu.
17. W przypadku braku dostępnych środków na saldzie Użytkownika, Pakiet nie może być
aktywowany.
18. W przypadku, gdy dojdzie do utraty Okresu ważności połączeń wychodzących w trakcie okresu
ważności Pakietu, korzystanie z Pakietu możliwe będzie pod warunkiem dokonania kolejnego
Doładowania przed upływem ważności Pakietu.
19. Aktywacja Pakietu nie powoduje wydłużenia Okresu ważności połączeń wychodzących,
pakietu bonusowego SMS/MMS, nielimitowanych połączeń.
20. Aktywowanie Pakietu powoduje przedłużenie posiadanego już pakietu internetu o 31 dni,
licząc od dnia aktywacji Pakietu.
21. Nie ma możliwości dezaktywacji Pakietu w okresie jej obowiązywania.
22. Użytkownik otrzyma możliwość korzystania z Pakietu w ciągu 24 godzin od momentu
wykonania czynności wskazanych w pkt. 12 lub pkt. 13 niniejszego Regulaminu.
23. Korzystanie z Pakietu jest możliwe tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy
wykorzystaniu ustawień APN Internet Operatora. Promocja nie jest aktywna w roamingu
międzynarodowym.
24. Użytkownik może pobierać dane z maksymalną prędkością przypisaną do Usługi. Jeżeli
Użytkownik korzysta z nadajników sieci Play maksymalna osiągalna prędkość transmisji danych
wyniesie 70 Mb/s. W roamingu krajowym maksymalna prędkość przesyłania danych transmisji
wyniesie do 30 Mb/s. i jest ona określana na zasadach i warunkach uzgodnień międzyoperatorskich

oraz parametrów technicznych odpowiadających za konfigurację sieci. 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.
25. W sytuacji wykorzystania transmisji danych przez Użytkownika w okresie obowiązywania
Pakietu lub po upływie okresu jego ważności, sposób rozliczania transmisji danych następuje zgodnie
z ogólnymi warunkami, określonymi w Cenniku.

§ 3. Informacje dodatkowe
26. Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie podane są w złotych polskich (PLN) i
zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.
27. 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 P4 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);
28. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt.27 lit. od a. do h.
niniejszej Promocji, Operator może zawiesić świadczenie Usług.
29. Korzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych, oferowanych
przez Mobile Vikings Polska, o ile Regulaminy tychże Ofert nie stanowią inaczej.
30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
Cennika Oferty Mobile Vikings Polska oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
31. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu
a postanowieniami ww. dokumentów, zapisy niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter
nadrzędny.

32. Wszystkie wyrazy i wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją
podaną w Cenniku lub Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
33. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio
postanowienia dokumentów wskazanych w pkt. 30 powyżej.
34. 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 będzie mógł skorzystać z pakietu danych, o ile nie minął okres jego ważności, ale nie
będzie mógł aktywować Ofert Promocyjnej opisywanej w Regulaminie.
35. Informacja o zmianie lub odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana na stronie
www.mobilevikings.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.

