obowiązuje od 25.04.2016 do odwołania

Organizatorem Oferty Promocyjnej „Darmowe doładowania”, zwanej dalej Promocją, 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.

Pojęcia, użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają co następuje:
Polecający – Użytkownik polecający sieć Mobile Vikings, którego numer telefonu, adres e-mail lub
specjalnie wygenerowany numer referencyjny został podany podczas zamówienia karty SIM przez
Osobę korzystającą z Polecenia. Osobą Polecającą może być tylko Użytkownik sieci Mobile Vikings,
który dokonał min. jednego doładowania za min. 19 PLN na dowolnej karcie SIM, przypisanej w ramach
swojego Internetowego Konta Użytkownika oraz utrzymywać Okres ważności dla połączeń
przychodzących i wychodzących.
Nowy Użytkownik – osoba korzystająca z Polecenia, która dokonała zamówienia nowej karty SIM z
nowym numerem lub z przeniesieniem numeru z doładowaniem za min. 19 PLN oraz w formularzu
zamówienia podała numer telefonu, adres e-mail lub specjalnie wygenerowany kod referencyjny
Polecającego.
Uczestnik Promocji – Polecający oraz Osoba korzystająca z opcji Polecenia.
Polecenie – proces zamówienia nowej karty SIM wraz z uzupełnieniem pola w formularzu zamówienia
o numer telefonu, adres e-mail lub kod referencyjny Polecającego, który zakończy się kompletnym
zamówieniem karty SIM z doładowaniem za min. 19 PLN oraz Aktywacją karty SIM.

1. Niniejsza Promocja skierowana jest do przyszłych i obecnych Użytkowników sieci Mobile
Vikings, korzystających z taryfy ‘Minuty+SMS+Internet’ oraz ‘Internet Mobilny” w sieci
Mobile Vikings, którzy w wyniku polecania sieci spowodują pozyskanie Nowego
Użytkownika na usługi świadczone przez VikingCo Poland.

2. Przedmiotem Promocji jest pozyskiwanie Punktów Vikinga na swoim Internetowym Koncie
Użytkownika w celu wymiany ich na bezpłatne doładowania karty SIM lub uzyskanie zniżki przy
płatności w doładowaniu. 1 Punkt Vikinga jest równowarty 1 PLN.
3. Za polecenie sieci Mobile Vikings i pozyskanie Nowego Użytkownika, który zakupi starter z opcją
nowego numeru lub przeniesienia numeru z doładowaniem za min. 19 PLN oraz dokona Aktywacji
karty SIM, Polecający uzyskuje 19 Punktów Vikinga.
4. W przypadku, gdy Nowy Użytkownik dokona zamówienia darmowego startera, z wykorzystaniem
kodów rabatowych lub z doładowaniem, którego cena jest niższa niż 19 PLN, Polecający otrzyma 19
Punktów Vikinga do wykorzystania dopiero po pierwszym doładowaniu nowego Użytkownika,
którego kwota wyniesie min. 19 PLN.
5. Nowy Użytkownik, który podczas rejestracji wskazał Polecającego, również otrzyma 19 Punktów
Vikinga, pod warunkiem dokonania min. 3 doładowań w kwocie nie mniejszej niż 19 PLN każde w
ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia Aktywacji karty SIM/przeniesienia numeru. Do spełnienia tego
warunku nie wliczają się płatności wykonane Punktami Vikinga, transakcje mieszane za doładowanie
za min. 19 PLN, w których płatność gotówkowa jest mniejsza niż 19 PLN.
6. Jeśli Nowy Użytkownik nie wskazał żadnego z obecnych Użytkowników jako Polecającego może
być polecany przez Nowych Użytkowników i zdobywać Punkty Vikinga, jednak nie otrzyma bonusu
opisanego w punkcie 5.
7. Punkty Vikinga dla Polecającego zostają przyznane do Internetowego Konta Użytkownika wraz z
datą zakupu karty SIM przez Nowego Użytkownika. Przyznane Punkty Vikinga uzyskują status
„oczekujące”. Punkty Vikinga zmieniają status z „oczekujących” na „do wykorzystania” i mogą być
wykorzystane w momencie aktywacji karty SIM przez Nowego Użytkownika, natomiast w przypadku
zakupu karty SIM z kodem promocyjnym, darmowym starterem lub z doładowaniem, którego cena
jest niższa niż 19 PLN, po dokonaniu pierwszego doładowania Nowego Użytkownika na kwotę
minimum 19 PLN.
8. Punkty Vikinga dla Nowego Użytkownika zostają przyznane do Internetowego Konta Użytkownika
wraz z datą zakończenia zamówienia startera. Przyznane Punkty Vikinga uzyskują status
„oczekujące”. Punkty Vikinga zmieniają status z „oczekujących” na „do wykorzystania” i mogą być
wykorzystane w momencie spełnienia warunku przez Nowego Użytkownika, opisanego w punkcie 5.
Jeśli warunek, o którym mowa nie zostanie spełniony w czasie określonym w pkt. 5, Punkty Vikinga
o statusie “oczekujące” zostaną usunięte z Internetowego Konta Użytkownika.
9. Ważność Punktów Vikinga o statusie “do wykorzystania” wynosi 365 dni, licząc od dnia ich
przyznania lub ostatniego doładowania karty SIM, przypisanej do Internetowego Konta Użytkownika.
Po upływie ich ważności zostaną usunięte z Internetowego Konta Użytkownika i nie będą mogły być
ponownie wykorzystane.
10. Korzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych, oferowanowanych
przez Organizatora, o ile Regulaminy tychże ofert nie stanowią inaczej. W szczególności mowa o
Regulaminie Oferty Promocyjnej „Rok za free” dla Użytkowników, którzy rozpoczęli program przed
wprowadzeniem opisywanej Promocji.
11. Aby skorzystać z Promocji w przypadku:

1) Obecnego Użytkownika: należy posiadać status Polecającego, który oznacza:
a) posiadanie opłaconego zamówienia startera z nowym numerem lub opcją
przeniesienia numeru
b) zakupienie minimum 1 doładowania za min. 19 PLN na dowolnej karcie SIM,
przypisanej do Internetowego Konta Użytkownika.
2) Nowego Użytkownika: należy dokonać procesu zakupu nowej karty SIM lub przeniesienia
numeru od dotychczasowego operatora do sieci Mobile Vikings, wykonując następujące
czynności:
a) wejść na stronę www.mobilevikings.pl
b) dokonać wyboru karty SIM w opcji nowego numeru lub z opcją przeniesienia
numeru
c) wpisać dane oraz adres wysyłki karty SIM
d) podczas rejestracji wpisać adres e-mail, numer telefonu lub specjalnie
wygenerowany kod referencyjny Polecającego
e) dokonać płatności lub potwierdzić zamówienie w przypadku wybrania darmowego
startera
f) wykonać czynności opisane w punkcie 5.
12. Polecający może otrzymać Punkty Vikinga za bycie poleconym przez nieograniczoną liczbę
Nowych Użytkowników. Za każde nowe Polecenie, Polecający otrzymuje 19 Punktów Vikinga.
13. Punkty Vikinga nie podlegają wymianie na gotówkę.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odjęcia Punktów Vikinga z Internetowego Konta
Użytkownika Uczestników Promocji w przypadku wyłudzenia Punktów Vikinga, w szczególności
zakładania Internetowych Kont Użytkownika, używając fikcyjnych danych osoby fizycznej lub
prawnej, w celu uzyskiwania korzyści finansowych. Organizator ma prawo do weryfikacji tożsamości
Użytkownika i potwierdzenia jego danych osobowych w zakresie, do którego przetwarzania jest
upoważniony. Negatywna weryfikacja lub odmowa udziału Użytkownika w procesie weryfikacji w
ciągu 14 dni od daty wezwania od Organizatora spowoduje odjęcie Punktów Vikinga z Internetowego
Konta Użytkownika.
15. Numer Nowego Użytkownika nie może być tym samym numerem co numer Polecającego.
16. Zamówienie Nowego Użytkownika może nastąpić wyłącznie z datą późniejszą niż Polecającego.
17. W przypadku, gdy Polecający zrezygnuje z zamówienia karty SIM, a został już polecony przez
Nowego Użytkownika, traci przywileje opisane w punkcie 3, co oznacza usunięcie zdobytych
Punktów Vikinga z Internetowego Konta Użytkownika i nie będą mogły być wykorzystane.
18. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu. Wziąć udział w
Promocji mogą Użytkownicy, którzy spełniają warunki osoby Polecającej oraz Nowi Użytkownicy,
spełniający warunki opisane w punkcie 11.2.

19. 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.

20. 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).
21. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt.20 lit. od a. do h.
niniejszej Promocji, Operator może zawiesić świadczenie Usług.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
Cennika Oferty Mobile Vikings Polska oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
23. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a postanowieniami
ww. dokumentów, zapisy niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
24. Wszystkie wyrazy i wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją podaną
w Cenniku lub Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
25. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio
postanowienia dokumentów wskazanych w pkt. 24 powyżej.
26. 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.
27. Informacja o zmianie lub odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana na stronie
www.mobilevikings.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU ZASTRZEŻONE

