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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ  
„MIGRACJA Z OFERTY MINUTY+SMS+INTERNET NA OFERTĘ SUBSKRYPCJA”  
 
OBOWIĄZUJĄCY OD 15 LISTOPADA 2022 R. 
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  
Organizatorem Oferty Promocyjnej „MIGRACJA Z OFERTY MINUTY+SMS+INTERNET NA OFERTĘ 
SUBSKRYPCJA” (dalej „Oferta Promocyjna”) jest VikingCo Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 
(ul. Tadeusza Kościuszki 29, 50-011 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000484436, posiadająca NIP 8971793639 i REGON 022284492, o kapitale 
zakładowym 11.244.200 PLN wpłaconym w całości (dalej „Operator” lub „Organizator”). 
 
§ 2. DEFINICJE 
 

1. Cennik Subskrypcji – „Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych przez VikingCo Poland 
sp. z o.o. w ramach oferty Subskypcja”. 

2. Oferta Minuty+SMS+Internet – oferta Operatora regulowana „Regulaminem świadczenia 
usług telekomunikacyjnych VikingCo Poland sp. z o.o. w ramach oferty 
Minuty+SMS+Internet”. 

3. Oferta Subskrypcji – oferta Operatora regulowana „Regulaminem świadczenia usług 
telekomunikacyjnych VikingCo Poland sp. z o.o. w ramach oferty Subskrypcja”. 

4. Match – oferta promocyjna Operatora regulowana „Regulaminem Oferty Promocyjnej 
Match”. 

5. Standard - oferta promocyjna Operatora regulowana „Regulaminem oferty promocyjnej 
Viking Standard”. 

 
§ 2. WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 
 

1. Abonenci Match i Standard (dostępnych w ramach Oferty Minuty+SMS+Internet) mogą 
przenieść posiadaną Kartę SIM i przypisany do niej numer telefonu na Ofertę Subskrypcji.  

2. W celu zmiany Oferty Abonent powinien skontaktować się z HelpDesk i przejść proces 
aktywowania Subskrypcji.  

3. Warunkiem zmiany oferty jest spełnienie warunków regulaminu Oferty Subskrypcji i 
aktywacja Subskrypcji.  

4. Zmiana oferty nastąpi w momencie wykonania migracji i aktywacji Subskrypcji (maksymalnie 
w terminie 24 godzin od aktywacji Subskrypcji) i spowoduje wygaśnięcie Match lub Standard 
wraz z posiadanymi w ich ramach pakietami usług, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. W wyniku zmiany oferty Abonent zachowuje saldo wykonanych przedpłat (saldo 
niewykorzystanych środków na koncie), GB w ramach Kumulacji (dotyczy Match) oraz nabyte 
pakiety transferu danych w kraju, ale przepadają mu wszystkie inne pakiety usług nabyte w 
ramach którejkolwiek z ofert promocyjnych. 

6. Po zmianie oferty odwołanie zmiany ani powrót na poprzednią ofertę nie jest możliwe. 
7. Migracja z pozostałych ofert promocyjnych w ramach Oferty Minuty+SMS+Internet na Ofertę 

Subskrypcji nie jest możliwa. 
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§ 3. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Subskrypcja (dalej 
„RŚUT”) oraz Cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Subskrypcja 
(dalej „Cennik”). 

2. Pojęcia, szczególnie te pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane w niniejszym 
Regulaminie, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w RŚUT, Cenniku oraz 
regulaminach Match i Standard. 

3. Niniejszy Regulamin, RŚUT, Cennik, regulaminy Match i Standard, jak i pozostałe dokumenty 
regulujące świadczenie usług przez Operatora, są opublikowane i udostępnione na stronie 
internetowej www.mobilevikings.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu lub jego 
odwołania w każdym czasie bez podawania przyczyny.  

5. Informacja o zmianie lub odwołaniu niniejszego Regulaminu zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.mobilevikings.pl. 


