REGULAMIN „PROMOCJI URODZINOWEJ”
MOBILE VIKINGS
OBOWIĄZUJE OD
04.12.2014 DO 04.01.2015

„Promocja urodzinowa” to oferta skierowana zarówno do nowych, jak i stałych Użytkowników
Mobile Vikings. Promocja polega na przyznaniu bonusu w postaci pakietu Play Viking ważnego 31
dni, czyli nielimitowanych połączeń ze wszystkimi Użytkownikami, połączonymi z Play (Play, Mobile
Vikings, Red Bull Mobile, Virgin Mobile, Truphone, Netia Mobile, Izzi, Inea) w przypadku
Użytkowników, korzystających z taryfy ‘Minuty+SMS+Internet’ lub na przyznaniu doładowania
wartego 10 PLN (0,5 GB ważne 14 dni) w przypadku korzystania z taryfy ‘Internet Mobilny’.

§ 1. OGÓLNE
URODZINOWEJ”

WARUNKI

SKORZYSTANIA

Z

„PROMOCJI

1. Okres promocyjny trwa od 04.12.2014 godz. 00:00 do 04.01.2015 godz. 23:59.
2. Niniejsza promocja skierowana jest do:
a) Użytkowników, którzy w okresie promocyjnym dokonają doładowania w dowolnie dostępnej
kwocie (8 PLN, 10 PLN, 19 PLN, 29 PLN) dla taryfy ‘Minuty+SMS+Internet’ lub dla taryfy ‘Internet
Mobilny’ (10 PLN, 20 PLN, 30 PLN, 50 PLN),
b) osób, które w okresie promocyjnym dokonały zakupu karty SIM,
c) osób, które dokonały zakupu karty SIM z nowym numerem lub karty SIM w taryfie „Internet
Mobilny” przed okresem promocyjnym i dokonały aktywacji karty SIM w okresie promocyjnym,
d) osób, które dokonały zakupu karty SIM z numerem przenoszonym przed okresem promocyjnym,
natomiast data przeniesienia numeru nastąpiła w okresie promocyjnym.
W przypadku zakupu karty SIM przy użyciu bezpłatnego kodu rabatowego, bonus zostanie
przyznany pod warunkiem dokonania doładowania w okresie promocji, zgodnie z pkt 2 a).

3. W przypadku spełnienia jednego z powyższych warunków, bonus zostanie przyznany i
aktywowany automatycznie po dokonaniu aktywacji karty SIM lub dokonaniu pierwszego
doładowania.
4. W przypadku Użytkowników korzystających z taryfy ‘Minuty+SMS+Internet’, posiadających
aktywne pakiety Play Viking lub korzystających z promocji poprzez wykupienie doładowania o

wartości 8 PLN i 10 PLN, bonus zostanie dodany, a okres ważności pakietów zostanie zsumowany i
wydłużony o 31 dni.
5. W przypadku Użytkowników korzystających z taryfy ‘Internet Mobilny’, bonus zostanie
aktywowany automatycznie, pakiet danych zostanie powiększony o 0,5 GB, a okres ważności
pakietu nie zostanie wydłużony. Nie ma możliwości opóźnienia aktywacji pakietu w czasie.
6. Bonus przysługuje jednorazowo dla jednego numeru telefonu.
7. Bonus nie może zostać przekonwertowany na dostępne środki lub Punkty Vikinga.

§ 2. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia napisane w treści niniejszej „Promocji Urodzinowej” dużą literą
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez VikingCo Poland Sp. z o.o. dla Użytkowników.
2. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio
postanowienia, zawarte w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez VikingCo
Poland Sp. z o.o. dla Użytkowników.
3. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej ‘Promocji Urodzinowej’, bez konieczności
podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio
nabyte przez Użytkownika.
4. Niniejsze warunki „Promocji Urodzinowej” są dostępne na stronie www.mobilevikings.pl w
zakładce „Regulaminy”.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.12.2014.

