
 

 

 Regulamin promocji  
#ZałogaZostaje 

obowiązuje od 05.06.2018 do 02.12.2018 

 

Organizatorem Oferty Promocyjnej #ZałogaZostaje, zwanej dalej „Promocją”, jest VikingCo Poland sp. 
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 13 (53-601 Wrocław), wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000484436, której dokumentacja 
przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8971793639, REGON 022284492, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 11.244.200,00 PLN. 

 
§ 1. Definicje 
 
1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1.1. #ZaDarmoNieUmarło – promocja organizowana przez VikingCo Poland sp. z o.o. zgodnie 
z regulaminem promocji #ZaDarmoNieUmarło opublikowanym na stronie 
www.mobilevikings.pl. 

1.2. Polecający – Abonent sieci Mobile Vikings, który do dnia wejścia w życie promocji 
#ZaDarmoNieUmarło, polecił sieć Mobile Vikings, dzięki czemu pozyskał nowych Abonentów 
będących Starymi Vikingami i ma w swojej Dotychczasowej Sieci Poleceń więcej niż 
1 Abonenta; 

1.3. Stary Viking – osoba, która do dnia wejścia w życie promocji #ZaDarmoNieUmarło przy 
składaniu zamówienia karty SIM skorzystała z kodu Polecającego (bądź została polecona przez 
niego w inny sposób). 

1.4. Uczestnik Promocji – Polecający lub Stary Viking. 
1.5. Dotychczasowa Sieć Poleceń – Starzy Vikingowie, który stali się Abonentami sieci Mobile 

Vikings (zamówili i aktywowali kartę SIM i Włączyli się do Sieci) z polecenia Polecającego przed 
dniem wejścia w życie promocji #ZaDarmoNieUmarło. 

2. Pojęcia „Nowy Viking”, „Polecenie”, „Załoga Vikingów” należy rozumieć zgodnie z ich definicją 
zawartą w regulaminie promocji #ZaDarmoNieUmarło opublikowanym na stronie 
www.mobilevikings.pl. 

3. Pozostałe wyrazy i wyrażenia pisane wielką literą, nie zdefiniowane w § 1 pkt 1 lub 2 niniejszego 
Regulaminu, należy rozumieć zgodnie z ich definicją podaną w Cenniku lub Regulaminie 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez VikingCo Poland sp. z o.o. opublikowanych 
i udostępnionych na stronie www.mobilevikings.pl.  

4. W zakresie usług płatniczych i kanałów płatności oraz „Autodoładowania”, o których mowa 
w § 3 niniejszego Regulaminu, pojęcia te należy rozumieć zgodnie z „Zasadami wykorzystywania 
narzędzi inicjujących doładowania w Mobile Vikings” oraz „Krótką charakterystyka usługi 
autodoładowanie”, dokumentami opublikowanymi i udostępnionymi na stronie 
www.mobilevikings.pl. 

 
§ 2. Ogólne warunki korzystania z oferty promocyjnej 
 
Niniejsza Promocja skierowana jest do obecnych Abonentów sieci Mobile Vikings korzystających 
z taryfy „Minuty+SMS+Internet”, którzy w chwili startu promocji #ZaDarmoNieUmarło mieli w swojej 
Dotychczasowej Sieci Poleceń Abonentów z aktywną kartą SIM. 
 
§ 3. Przedmiot i warunki Promocji 
 
1. Przedmiotem Promocji jest przeniesienie Starych Vikingów z Dotychczasowej Sieci Poleceń do 

promocji #ZaDarmoNieUmarło w taki sposób, aby dołączyli do Załogi Vikingów Polecającego. 



 

 

2. Stary Viking z Dotychczasowej Sieci Poleceń zostanie przeniesiony do Załogi Vikingów Polecającego 
w ramach promocji #ZaDarmoNieUmarło w momencie wykonania Doładowania przez Polecającego 
(moment inicjujący) w ramach Autodoładowania, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki: 
2.1. Polecający w ramach promocji #ZaDarmoNieUmarło Polecił wymaganą liczbę Nowych 

Vikingów, która ustalana jest w zależności od liczby Abonentów posiadanych 
w Dotychczasowej Sieci Poleceń, według następującej skali: 
2.1.1.  dwóch Abonentów – należy zaprosić czterech Nowych Vikingów, 
2.1.2.  trzech Abonentów – należy zaprosić trzech Nowych Vikingów, 
2.1.3.  czterech Abonentów i więcej – należy zaprosić dwóch Nowych Vikingów; 

2.2. Stary Viking posiada w Mobile Vikings aktywną kartę SIM w taryfie „Minuty+SMS+Internet” 
oraz dokonał Doładowania swojej karty SIM na kwotę minimum 25 zł w ciągu 31 dni 
poprzedzających Doładowanie Polecającego (moment inicjujący) za pomocą jednego 
z kanałów płatności oferowanego bezpośrednio i administrowanego przez Mobile Vikings: 
Autodoładowania zainicjowanego na stronie www.mobilevikings.pl albo płatności kartą Visa 
bądź MasterCard lub za pomocą DotPay zainicjowaną na stronie www.mobilevikings.pl.  

3. Promocja zezwala na przeniesienie maksymalnie czterech Starych Vikingów do Załogi Vikingów 
Polecającego w ramach promocji #ZaDarmoNieUmarło. W przypadku posiadania większej liczby 
Starych Vikingów, przeniesieni zostaną Starzy Vikingowie według kolejności spełnienia warunku 
określonego w §3 punkt 2.2 niniejszego Regulaminu.  

§ 4. Postanowienia końcowe 
 

1. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu. 
2. Korzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych wprowadzanych 

przez Organizatora, o ile Regulaminy tychże ofert nie stanowią inaczej. 
3. W przypadku nadużycia lub innego naruszenia niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie 

prawo do zawieszenia lub wypowiedzenia udziału Uczestnika w Promocji. 
4. Zasady ochrony danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności opublikowanej 

i udostępnionej na stronie www.mobilevikings.pl. 
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 Uczestnika Promocji. Informacja o zmianie lub 
odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.mobilevikings.pl  

 


