ważny od 19.10.2015 do odwołania

1. Organizatorem promocji „Facebook za free” jest VikingCo Poland sp. z o.o. z siedzibą i
adresem: ul. Tęczowa 13/210, 53601 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 "Facebook za free" (zwana dalej "Promocją") skierowana jest
do wszystkich Użytkowników, korzystających z taryfy ‘Minuty+SMS+Internet’ oraz ‘Internet Mobilny’
w sieci Mobile Vikings.
3. Skorzystanie z niniejszej Promocji możliwe jest od dnia 19. 10. 2015 r. do odwołania.

4. Aby skorzystać z Promocji należy postępować według instrukcji opisanych w poniższych
punktach.
5. Korzystanie z Promocji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.
6. Podczas trwania Promocji Użytkownik może korzystać z aplikacji Facebook oraz Facebook
Messenger bez pobierania transferu danych, korzystając z ustawień APN Internet Operatora.
7. Promocja jest ważna jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w roamingu
krajowym.
8. Użytkownik może w nieograniczony sposób korzystać z zawartości udostępnionych portali i
serwisów, posiadając dostęp wyłącznie do komponentów własnych przy pomocy telefonu
komórkowego lub innego urządzenia posiadającego pobrane aplikacje do ich obsługi.
9. Użytkowanie aplikacji poza komponentami własnymi będzie naliczane z aktywnego pakietu
danych użytkownika i skutkować będzie pomniejszeniem tego transferu.
10. Promocja nie obejmuje czynności polegających na:
a)korzystaniu z linków przekierowujących na inne strony
b)korzystaniu z publicznych serwerów Proxy
c) wykorzystujących elementy zawierające protokoły szyfrowania (np. SSL)
d)korzystaniu ze skryptów służących pomiarom danych
e) korzystaniu z aplikacji w roamingu międzynarodowym

f) wszelkich innych operacji przekierowujących ruch
g) transmisji danych typu peer to peer, w których transfer danych odbywa się bezpośrednio
pomiędzy użytkownikami końcowymi, jak np. w przypadku korzystania z funkcji połączenia
głosowego w aplikacji Facebook Messenger
h) korzystaniu z serwisów za pomocą przeglądarek stron internetowych (bez użycia aplikacji)
11. Transfer danych może osiągnąć maksymalną możliwą prędkość określoną przez Operatora
wyłącznie w momencie posiadania aktywnego pakietu transmisji danych przypisanego do danej
usługi.
12. W przypadku braku aktywnego pakietu transmisji danych prędkość zostanie ograniczona i
wyniesie maksymalnie do 32 kbit/s. Maksymalna prędkość zostanie przywrócona w momencie
aktywacji nowego pakietu internetu.
13. Prędkość przesyłania danych uzależniona jest od następujących czynników: technologii
przesłania danych wykorzystywanej przez użytkownika, odbieranego sygnału i obciążeń stacji
nadawczych, uzgodnień międzyoperatorskich oraz konfiguracji pośredniczących elementów
sieciowych. III. INFORMACJE DODATKOWE
14. Korzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych, oferowanych
przez Mobile Vikings Polska, o ile Regulaminy tychże Ofert nie stanowią inaczej.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
Cennika Oferty Mobile Vikings Polska oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
16. Wszystkie wyrazy i wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją
podaną w Cenniku lub Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
17. 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. Informacja o zmianie lub
odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.mobilevikings.pl lub w inny
sposób podana do wiadomości publicznej.

