REGULAMIN PROMOCJI „UDZIELAJ, ZDOBYWAJ”
obowiązuje od 20-08-2015 do 30-11-2015

I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ
1. Organizatorem promocji jest VikingCo Poland.
2. Niniejsza Oferta Promocyjna (zwana dalej "Promocją") skierowana jest do wszystkich
Użytkowników, korzystających z taryfy ‘Minuty+SMS+Internet’ lub ‘Internet Mobilny’ w sieci
Mobile Vikings oraz będących fanami na profilu Facebook operatora Mobile Vikings Poland,
zwanego dalej FanPage.

II. PRZEDMIOT PROMOCJI
3. Celem promocji jest nagradzanie aktywnych Użytkowników sieci Mobile Vikings oraz FanPage
w postaci przyznawania Punktów Vikinga za szczególny wkład w budowanie społeczności na
FanPage. Punkty Vikinga to jednostka wymienna na doładowania w sieci Mobile Vikings.
1 Punkt Vikinga odpowiada 1 PLN.
4. Aby wziąć udział w promocji należy:
a. Posiadać aktywną kartę SIM w sieci Mobile Vikings w taryfie ‘Minuty+SMS+Internet’ lub
‘Internet Mobilny’ lub zostać Użytkownikiem poprzez:
b. Zamówić kartę SIM na stronie internetowej www.mobilevikings.pl z nowym numerem w
taryfie ‘Minuty+SMS+Internet’ / ‘Internet Mobilny’ lub przenieść numer do sieci Mobile
Vikings ‘Minuty+SMS+Internet’ oraz opłacić dowolnie wybrane doładowanie z
oferowanych przez Mobile Vikings w taryfie.
5. Podstawową aktywnością, za którą można otrzymać Punkty Vikinga jest udzielanie pomocy
innym członkom społeczności w postaci wypowiedzi, komentarza, posta, który łącznie spełnił
następujące warunki:
a. Zawiera wyczerpującą, logiczną i rzeczową odpowiedź na pytanie zadane przez innego
członka społeczności
b. Jest zgodny ze stanem faktyczny, nie zawiera przekłamań, nieprawdy o danej kwestii .
c. Jest własnego autorstwa lub ma potwierdzenie źródłowe takie jak link lub cytat.
d. Nie zawiera oszczerstw, przekłamań, nieuzasadnionej krytyki.
e. Zostanie uznana przez pracownika Mobile Vikings za przydatną społeczności FanPage.
6. Zasady przyznawania Punktów Vikinga:
a. Punkty Vikinga są przyznawane przez pracowników Help Desk Mobile Vikings.
b. Jednorazowo Użytkownik może zostać nagrodzony 3 Punktami Vikinga.
c. Punkty przyznawane są według subiektywnej oceny pracowników Help Desk Mobile
Vikings.
d. Punkty przyznawane są w ciągu 2 dni roboczych w czasie godzin pracy Help Desk lub, o
czym autor wypowiedzi informowany będzie poprzez komentarz pod postem. Użytkownik
zostanie poproszony o kontakt przez wiadomość prywatną, gdzie zostanie poproszony o

wskazanie adresu e-mail, z którego zostało założone Internetowe Konto Użytkownika lub
numer telefonu w celach identyfikacji. Potwierdzenie otrzymania punktów Użytkownik
otrzyma przez wiadomość prywatną na FanPage.
e. Łącznie w miesiącu kalendarzowym (od 1-go do ostatniego dnia danego miesiąca) na jedno
Internetowe Konto Użytkownika można uzyskać maksymalnie 15 Punktów Vikinga.
f. Punkty uzyskane na FanPage doliczane są do puli Punktów Vikinga, uzyskanych z Programu
„Rok za Free” lub innych akcji, konkursów, promocji.
g. Punkty Vikinga widoczne są na Internetowym Koncie Użytkownika.
h. Ważność Punktów Vikinga wynosi 365 dni, po upływie tego okresu Punkty ulegają kasacji.
i. Maksymalna pula Punktów Vikinga w promocji wynosi 1000.

III. INFORMACJE DODATKOWE
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Cennika
Oferty Mobile Vikings Polska oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
8. 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
www.mobilevikings.pl
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9. Wszystkie wyrazy i wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją podaną w
Cenniku lub Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

