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1. Organizatorem Oferty Promocyjnej „Viking Net” 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. 

2. Niniejsza Oferta Promocyjna "Viking Net" (zwana dalej "Ofertą Promocyjną”) skierowana jest 

do nowych Użytkowników i wszystkich dotychczasowych Użytkowników, korzystających z taryfy 

‘Internet Mobilny’ w sieci Mobile Vikings. 

 

  

3. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej należy postępować według instrukcji opisanych w 

poniższych punktach. 

4. Korzystanie z Oferty  Promocyjnej oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu. 

5. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dostępne są poniższe doładowania: 
 

               Tabela nr 1 

 

 

Wariant Doładowania 

 

Koszt 

 

Ilość pakietu 

danych 

 

Okres ważności 

pakietu danych 

 

Okres ważności 

Karty SIM 

 

 

 

5 PLN 

 

 

500 MB 

 

 

14 dni 

 

 

365 dni 

 

 

 

10 PLN 

 

 

3 GB 

 

 

31 dni 

 

 

365 dni 

 

 

 

20 PLN 

 

 

6 GB 

 

 

31 dni 

 

 

365 dni 

 

 

 

30 PLN 

 

 

14 GB 

 

 

60 dni 

 

 

365 dni 



6. Warunkiem skorzystania z Oferty Promocyjnej jest: 

a) posiadanie Internetowego Konta Użytkownika na stronie www.mobilevikings.pl lub 

poprzez Aplikację Mobilną 

b) posiadanie aktywnej Karty SIM w taryfie ‘Internet Mobilny’. 

7. Aby skorzystać z Promocji należy wykonać  poniższe czynności:  

a) po zalogowaniu się do Internetowego Konta Użytkownika na stronie internetowej 

www.mobilevikings.pl lub poprzez Aplikację Mobilną wybrać preferowane Doładowanie z 

wybranym wariantem pakietu 

b) dokonać Doładowania wybranym pakietem poprzez jego opłacenie jedną z dostępnych 

metod płatności.  

8. Osoba, która chciałaby skorzystać z Oferty Promocyjnej, a nie korzystała jeszcze z usług sieci 

Mobile Vikings, powinna dokonać  procesu zakupu nowej karty SIM, wykonując następujące 

czynności: 

a) wejść na stronę  www.mobilevikings.pl  

b) dokonać wyboru  Doładowania 

c) wpisać dane oraz adres wysyłki karty 

d) dokonać płatności 

e) dokonać aktywacji karty SIM. 

9. Jeśli doładowanie karty SIM pakietem danych nastąpi w okresie trwania ważności poprzednio 

zakupionego Doładowania, pakiet danych sumuje się. Okres ważności zsumowanego pakietu 

internetu zostanie wydłużony o ilość dni określoną w Tabeli nr 1 dla wybranego Doładowania, licząc 

od dnia realizacji Doładowania.   

10. Wykonanie Doładowania powoduje przedłużenie  ważności karty SIM o 365 dni, licząc od dnia 

realizacji Doładowania.   

11. Nie obowiązuje maksymalny jednorazowy limit posiadanego pakietu danych.  

12. Wartość i ważność pakietu internetu można każdorazowo sprawdzić po zalogowaniu się do 

Internetowego Konta Użytkownika na stronie www.mobilevikings.pl/pl/mysims / lub w Aplikacji 

Mobilnej, udostępnianej przez Operatora.  

13. Świadczenie usług Oferty Promocyjnej rozpoczyna się w momencie realizacji Doładowania.   

14. Jednorazowo w sposób wskazany w pkt. 7-8 można uruchomić jedno Doładowanie. Natomiast 

Użytkownik w ramach Oferty Promocyjnej może wykupić dowolną ilość Doładowań o różnych 

wariantach. 

15. Nie ma możliwości dezaktywacji Doładowania po aktywacji karty SIM oraz w okresie ważności  

obowiązywania pakietu.  

16. Użytkownik otrzyma możliwość korzystania z pakietu danych w ciągu 24 godzin od momentu 

wykonania czynności wskazanych w pkt. 7-8 niniejszego Regulaminu.  

17. Korzystanie z Pakietu jest możliwe tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy 

wykorzystaniu ustawień APN Internet Operatora. Promocja nie jest aktywna w roamingu 

międzynarodowym. 

18. Do wyczerpania limitu transmisji danych Użytkownik może pobierać dane z maksymalną 

prędkością wynoszącą obecnie nie więcej niż 70 Mb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych 

pobieranych, oraz nie więcej niż 20 Mb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych wysyłanych. 

Na rzeczywistą prędkość przesyłania danych wpływają m.in. następujące warunki techniczne: 

technologia przesyłania danych, z której Użytkownik w danym momencie korzysta, aktualne 

obciążenie danej stacji nadawczej, siła odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalna prędkość 

obsługiwana przez urządzenie oraz warunki atmosferyczne. Wraz z rozwojem technologicznym, 

górna granica prędkości może zostać podwyższona.  

http://www.mobilevikings.pl/
http://www.mobilevikings.pl/
http://www.mobilevikings.pl/pl/mysims%20/


19. Operator informuje o możliwości świadczenia w przyszłości Usług Telekomunikacyjnych z 

wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej innych operatorów (partnerów roamingowych 

Operatora). W roamingu krajowym maksymalna prędkość przesyłania danych transmisji wyniesie do 

30 Mb/s i jest ona określana na zasadach i warunkach uzgodnień międzyoperatorskich oraz 

parametrów technicznych odpowiadających za konfigurację sieci.  Realną prędkość przesyłania 

danych określają następujące parametry; siła sygnału nadajnika, aktualne obciążenie danej stacji 

nadawczej oraz technologia przesyłania danych; EDGE, HSPA, HSPA+, 3G, 4G, LTE.  

20. W sytuacji przekroczenia transmisji danych przez Użytkownika w okresie obowiązywania 

Pakietu lub końca jego ważności, Operator zastrzega sobie prawo do zredukowania prędkości 

przesyłania transmisji danych do prędkości 0 kbit/s.  Maksymalna prędkość zostanie przywrócona w 

momencie wykupienia nowego Doładowania.  

 

  

21. 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. 

22. Korzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych, oferowanych 

przez Mobile Vikings Polska, o ile Regulaminy tychże Ofert nie stanowią inaczej.  

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 

Cennika  Oferty Mobile Vikings Polska oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 

24. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu  

a postanowieniami ww. dokumentów, zapisy niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter 

nadrzędny. 

25. Wszystkie wyrazy i wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją 

podaną w Cenniku lub Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 

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, co oznacza, iż z dniem odwołania 

Użytkownik będzie mógł skorzystać z pakietu danych, o ile nie minął okres jego ważności, ale nie 

będzie mógł aktywować Oferty Promocyjnej, opisywanej w Regulaminie. 

27. Informacja o zmianie lub odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana na stronie 

www.mobilevikings.pl  lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.  

 


