REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
ZNIŻKA SMS x ZADARMO

obowiązuje od 24 lipca 2019 do 27 lipca 2019

§ 1. OGÓLNE WARUNKI Z AKCJI PROMOCYJNEJ
1.

Organizatorem Akcji Promocyjnej „Zniżka SMS x ZaDarmo” (zwanej dalej
„Akcją Promocyjną”) jest VikingCo Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(ul. Tęczowa 13/210, 53-601 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000484436, o numerze NIP: 8971793639, REGON 022284492, kapitale
zakładowym: 11 244 200 PLN wpłaconym w całości – zwaną dalej
”Operatorem” lub „Mobile Vikings Polska”.

2. Definicja użytych pojęć:
a. Autodoładowanie/Subskrypcja - usługa płatnicza świadczoną przez
Adyen B.V polegająca na automatycznym i cyklicznym pobieraniu z
aktywnej karty płatniczej opłaty za wcześniej zdefiniowane
Doładowanie.
b. Oferta ChillOn – oznacza ofertę promocyjną zgodnie z Regulaminem
Oferty Promocyjnej Chill On dla obecnych Abonentów ważny od
18.04.2019 do 18.10.2019 lub Regulaminem Oferty Promocyjnej Chill
On ważny od 28.03.2019 dostępnym i opublikowanym na Stronie
internetowej;
c. Oferta 25 No Limit – oznacza ofertę promocyjną zgodnie z
Regulaminem Oferty Promocyjnej Viking 25 No Limit ważny od
13.12.2018 dostępnym i opublikowanym na Stronie internetowej;
d. Promocja “ZaDarmoNieUmarło” - oznacza ofertę promocyjną
zgodnie z „Regulaminem Promocji #ZaDarmoNieUmarło”
dostępnym i opublikowanym na Stronie internetowej.
e. Strona internetowa – serwis Operatora dostępny pod adresem
mobilevikings.pl.
f.

Subskrypcja - cykliczna płatność kartą płatniczą opłaty miesięcznej
za ofertę Chill On.
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Pojęcia „Abonent”, „Internetowe Konto Abonenta” i „Doładowanie” należy
rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych dostępnym i opublikowanym na Stronie internetowej.
Pojęcie „Polecającego” należy rozumieć zgodnie z regulaminem Promocji
#ZaDarmoNieUmarło.

§ 2. PRZEDMIOT AKCJI PROMOCYJNEJ
1.

Abonenci objęci Akcją Promocyjną muszą spełniać warunki opisane w
poniższych punktach.

2. Korzystanie z Akcji Promocyjnej oznacza akceptację treści niniejszego
Regulaminu.
3. Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą zostać aktualni Abonenci Mobile
Vikings Polska, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a. wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
realizacji Akcji Promocyjnej,
b. nie są Polecającymi i nie korzystają z Promocji #ZaDarmoNieUmarło,
c. posiadają aktywne autodoładowanie w ofercie 25 No Limit lub
Subskrypcję w ofercie Chill On,
d. Autodoładowanie lub Subskrypcja opisane powyżej wykonają się w
dniach 24 - 26 lipca 2019 r.,
4. Uczestnicy Akcji Promocyjnej, którzy spełnią wskazane w ust. 3 warunki,
otrzymają jednorazowy bonus przyznawany do najbliższego, wykonanego
na koncie Abonenta Autodoładowania w wysokości 3 zł, tj. obniżający
doładowanie z 25 zł na 22 zł. Bonus zostanie przyznany w dniu
Autodoładowania/Subskrypcji na Internetowym Koncie Abonenta.
5. Jeżeli w wyznaczonym dniu Autodoładowanie/Subskrypcja z przyczyn
niezależnych od Abonenta nie dojdzie do skutku, przyznany bonus będzie
mógł być wykorzystany przy okazji następnych doładowań.
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§ 3. INFORMACJE DODATKOWE
1.

Korzystanie z Akcji Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert
Promocyjnych, oferowanych przez Mobile Vikings Polska, o ile Regulaminy
tychże Ofert nie stanowią inaczej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają
zastosowanie postanowienia Cennika Oferty Mobile Vikings Polska oraz
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego
regulaminu a postanowieniami ww. dokumentów, zapisy niniejszej Akcji
Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
4. Wszystkie wyrazy i wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie
z ich definicją podaną w Cenniku lub Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych.
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 Abonenta, co oznacza, iż z dniem odwołania
Abonent otrzyma Nagrodę za spełnienie warunków Akcji Promocyjnej.
6. Informacja o zmianie lub odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana
na stronie www.mobilevikings.pl lub w inny sposób podana do wiadomości
publicznej.

