obowiązuje od 18.04.2019 do 18.10.2019

1.
Organizatorem Oferty Promocyjnej „Chill ON” (zwanej dalej „Ofertą 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.
Niniejsza Oferta Promocyjna "Chill ON" skierowana jest do obecnych Użytkowników sieci
Mobile Vikings, którzy dokonają migracji z obecnie posiadanej oferty do oferty Chill ON.

1.

W tabeli poniżej przedstawione zostały szczegóły Oferty Promocyjnej:

Tabela nr 1

Oferta
Promocyjna

Opłata

Pakiety dostępne
w Ofercie Promocyjnej

20 GB Internetu LTE
Nielimitowane SMS/MMS
Nielimitowane rozmowy do
wszystkich krajowych sieci
limitu na telefony
komórkowe1 i stacjonarne2

1

Okresy ważności

Dostępne środki w
Portfelu4
po pierwszym
aktywowaniu
Oferty
Promocyjnej

Okres ważności
Oferty Promocyjnej:
31 dni
Okres ważności karty
SIM i Dostępnych
środków:
121 dni3

10 PLN5

Z wyłączeniem połączeń w roamingu międzynarodowym, na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i innych Numerów
Specjalnych i połączeń typu Premium wg Cennika.
2 Z wyłączeniem połączeń w roamingu międzynarodowym, na Numery Specjalne w sieciach stacjonarnych, połączeń typu Premium wg
Cennika.
3 Liczonych od dnia aktywacji Oferty Promocyjnej
4 ”Dostępne środki” i ”Portfel” należy rozumieć jako saldo dostępnych środków na karcie SIM w formie przedpłaty na usługi
telekomunikacyjne.
5 Dostępne środki do wykorzystania na inne usługi telekomunikacyjne zgodnie z Cennikiem przyznawane na saldo karty SIM po pierwszym
aktywowaniu Oferty Promocyjnej, nie dotyczy pakietów Oferty Promocyjnej kolejno nabywanych w ramach odnawianej Subskrypcji i nie
dotyczy kolejnych aktywacji Oferty Promocyjnej dla danej karty SIM, dokonywanych w ramach migracji

2. Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej:
a. złożenie zamówienia na ofertę Chill ON z opcją migracji z obecnie posiadanej oferty
do oferty Chill ON za pośrednictwem dostępnej opcji: Internetowego Konta Abonenta
lub poprzez VikingApp Poland,
b. wyrażenie zgody na cykliczne płatności kartą płatniczą opłaty miesięcznej wskazanej
Tabeli nr 1 („Subskrypcja”) na Internetowym Koncie Abonenta,
c. zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu,
d. dokonanie natychmiastowej Opłaty za Ofertę Promocyjną Chill ON.
3. Po dokonaniu czynności opisanych w punkcie 2, Abonentowi uruchomione zostaną pakiety
przedstawione w Tabeli 1 w terminie wskazanym przez Abonenta na formularzu.
4. W ramach Oferty Promocyjnej Abonent zachowuje dotychczas zgromadzony i aktywny pakiet
GB, wynikający z aktualnie posiadanych Ofert Promocyjnych i zostanie wydłużony o 31 dni,
licząc od dnia aktywacji oferty Chill ON oraz będzie przedłużany co 31 dni pod warunkiem
utrzymywania aktywnej Subskrypcji.
5. W pierwszej kolejności zużywany jest pakiet GB z Oferty Chill ON, w drugiej kolejności
następuje naliczanie zużycia ze zgromadzonego pakietu GB wynikających z wcześniej
posiadanych Ofert Promocyjnych.
6. Pakiet GB z Oferty Promocyjnej Chill ON nie podlega kumulacji.
7. Subskrypcja jest odnawiana co 31 dni, opłata za Subskrypcję pobierana jest z góry ostatniego
dnia okresu ważności Oferty Promocyjnej.
8. Abonent może w ramach aktywnej Subskrypcji dodatkowo:
a) zasilić (doładować) Portfel dowolną kwotą w zakresie 5-300 PLN,
b) zakupić dodatkową paczkę transferu danych: 1 GB za 8 PLN i 2 GB za 12 PLN,
9. Dokonanie czynności wymienionych w punkcie 8. nie powodują wydłużenia okresu ważności
Oferty Promocyjnej.
10. W ciągu 6 miesięcy od daty obowiązywania niniejszej Promocji, Abonent w każdym czasie
może dokonać migracji wstecznej do posiadanej wcześniej Oferty Promocyjnej. W tym celu
należy skontaktować się z Help Desk lub zmienić Ofertę Promocyjną przez Internetowe Konto
Abonenta. Zmiana Oferty Promocyjnej wymaga wniesienia natychmiastowej Opłaty za Ofertę
Promocyjną, na którą Abonent powraca.
11. Abonent może dokonać migracji dowolną ilość pomiędzy Ofertami Promocyjnymi, z
zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru aktywacji Oferty Promocyjnej z odroczonym
terminem, zmiana Oferty będzie możliwa dopiero po aktywacji Oferty.
12. Abonent może w każdym czasie dezaktywować Subskrypcję na Internetowym Koncie
Abonenta lub w aplikacji mobilnej. Wyłączenie Subskrypcji powoduje cofnięcie zgody na
zlecenie cyklicznych płatności kartą płatniczą za Subskrypcję. Wyłączenie Oferty Promocyjnej
nastąpi ostatniego dnia okresu jej ważności.
13. Ponowne uruchomienie Oferty Promocyjnej jest możliwe poprzez Internetowe Konto
Abonenta lub w aplikacji mobilnej Viking App Poland.
14. Po wyłączeniu Subskrypcji i po upływie okresu ważności Oferty Promocyjnej:
a) Abonent może przez kolejne 90 dni korzystać z usług rozliczanych na podstawie Cennika
w ramach posiadanych Dostępnych środków,
b) Abonent nie może dokonywać zasilenia Portfela Dostępnymi środkami do momentu
ponownego włączenia Subskrypcji,
c) Abonent nie może zakupić dodatkowej paczki GB do w ramach posiadanych Dostępnych
środków.
15. Po 90 dniach od daty wyłączenia Subskrypcji, karta SIM zostanie zdezaktywowana, a dalsze
korzystanie z usług nie będzie możliwe.

16. Skorzystanie z Oferty Promocyjnej oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.
17. Jednorazowo dla każdej karty SIM można uruchomić jedną Ofertę Promocyjną.
18. Ze względu na charakter Oferty Promocyjnej nie ma możliwości dezaktywacji żadnego
z pakietów w okresie jego obowiązywania.
19. Status Oferty Promocyjnej można sprawdzić na Internetowym Koncie Abonenta lub poprzez
aplikację mobilną Viking App Poland.
20. Korzystanie z Pakietów dostępnych w Ofercie Promocyjnej jest możliwe na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i w ramach roamingu regulowanego.

1.
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.
2.
W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się:
a) nie kierować bez zgody Operatora do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych,
za
pomocą
jakichkolwiek
urządzeń
telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty SIM/USIM otrzymanej przez Użytkownika ruchu
pochodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych
b) nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci
Telekomunikacyjnej lub realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych
przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie,
w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działające w Sieci Telekomunikacyjnej
c) nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji
d) nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych
e) nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu
typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”
f) nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial
of Service
g) nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody Operatora do inicjowania ruchu, polegającego
na masowym wykonywaniu połączeń, w szczególności w przypadku automatycznej
dystrybucji połączeń lub automatycznej interaktywnej obsługi numeru wywołanego lub w
przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego w celu obsługi tego
ruchu lub przy wykorzystaniu kart w marketingu bezpośrednim (zakaz dotyczy Użytkownika
działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy)
h) nie wykorzystywać kart SIM/USIM do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS)
przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku
Użytkownika lub innego podmiotu, lub w inny sposób służący osiągnięciu efektu
handlowego(zakaz dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz
innego przedsiębiorcy).
3.
W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w par. 3 pkt.2 lit. od a.
do h. niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator może zawiesić świadczenie Usług.
4.
Korzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania z innych ofert promocyjnych oferowanych
przez Organizatora, o ile regulaminy tychże ofert nie stanowią inaczej.
5.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych i Cennika Operatora.

6.
Pojęcia pisane z wielkiej litery, jeżeli nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie,
należy rozumieć zgodnie z ich definicją określoną w Regulaminie świadczenia usług
telekomunikacyjnych i/lub Cenniku Operatora.
7.
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, Cennik, jak i pozostałe dokumenty
regulujące świadczenie usług przez Operatora są opublikowane i udostępnione na Stronie
internetowej.
8.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu lub jego odwołania w każdym
czasie bez podawania przyczyny. Informacja o zmianie lub odwołaniu Regulaminu zostanie
opublikowana na Stronie internetowej Organizatora.

