
 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „PODWÓJNA EXTRAKASA” ŚWIADCZONEJ PRZEZ  
WIRTUALNĄ POLSKĘ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 

 
 
 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE, NAZWA, ADRES I SIEDZIBA OPERATORA 
 

1. Doładowania Kart SIM, których dotyczy niniejszy Regulamin są świadczone przez „Wirtualną 
Polskę” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Traugutta 115 c, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000068548, o kapitale zakładowym 67.980.024,00 złotych opłaconym w 
całości oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216. 

2. Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jest przedsiębiorcą 
telekomunikacyjnym wpisanym do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej pod numerem 3 034. 

3. Doładowania Kart SIM przez Wirtualną Polskę Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku odbywają 
się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Cennikiem i obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 
II. DEFINICJE 

 
Nazwy i określenia zawarte w Regulaminie oznaczają: 

 
1. „Cennik” – oznacza zestawienie usług telekomunikacyjnych dostępnych w Sieci Operatora 

oraz wysokości opłat naleŜnych z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych 
świadczonych przez Operatora oraz innych opłat i naleŜności, wraz z zasadami ich naliczania. 

2. „Doładowanie Karty SIM” – oznacza zwiększenie Limitu UŜytkownika za pośrednictwem 
serwisu internetowego dostępnego pod adresem doładowania.wpmobi.pl za pomocą 
elektronicznych form płatności wymienionych w Regulaminie Doładowań Karty Sim 
UŜytkowników Usługi Telekomunikacyjnej „WPmobi” świadczonej przez Wirtualną Polskę 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. 

3. „Konto UŜytkownika” – oznacza konto przypisane UŜytkownikowi przez Operatora, 
identyfikowane przez unikalny ciąg cyfr, słuŜące określeniu wpłat UŜytkownika, wartości usług 
telekomunikacyjnych, z których moŜe korzystać UŜytkownik oraz wartości zobowiązań 
UŜytkownika wobec Operatora;  

4. „Limit UŜytkownika” – oznacza kwotę pienięŜną wyraŜoną w złotych polskich (PLN) 
stanowiącą równowartość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora, z 
których UŜytkownik moŜe korzystać na zasadach i w okresie ustalonym przez Operatora w 
Cenniku oraz regulaminach obowiązujących Operatora i UŜytkownika, a takŜe w ramach 
promocji organizowanych przez Operatora; Limit UŜytkownika ulega proporcjonalnemu 
zmniejszeniu stosownie do wartości Usług Telekomunikacyjnych, z których korzysta 
UŜytkownik. 

5. „Operator” – oznacza Wirtualną Polskę Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. 
6. „Prawo telekomunikacyjne” – oznacza ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pózn. zm.). 
7. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin Promocyjnych Doładowań Kart SIM. 
8. „Sieć Operatora” – oznacza sieć telekomunikacyjną Operatora w rozumieniu Prawa 

telekomunikacyjnego. 
9. „Usługa Telekomunikacyjna WPmobi” - oznacza usługę telekomunikacyjną świadczoną 

przez Operatora na rzecz UŜytkownika na podstawie obowiązującego tego UŜytkownika 
„Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych „WPmobi” przez Wirtualną Polskę Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku”. 

10. „Ustawa oświadczeniu usług drogą elektroniczną” – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ). 

11. „UŜytkownik” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 
posiadająca osobowości prawnej, którą łączy z Operatorem umowa o świadczenie Usługi 
Telekomunikacyjnej WPmobi. 



 

 

 

 

 
III. ZASADY Promocji „Podwójna Extrakasa” 

 
1. Promocja „Podwójna Extrakasa” rozpoczyna się w dniu 16 stycznia 2009 r. i obowiązuje do 

odwołania.  
2. Promocja „Podwójna Extrakasa” polega na jednorazowym, promocyjnym zwiększeniu limitu 

UŜytkownika WPmobi, tj. dodaniu jednej z dwóch poniŜszych kwot brutto (w zaleŜności od 
Kwoty Doładowania Karty SIM) do Limitu UŜytkownika przy pierwszym Doładowaniu Karty 
SIM w okresie trwania Promocji, dokonanym przez tego UŜytkownika zgodnie z 
obowiązującym go Regulaminem Doładowań Karty SIM UŜytkowników Usługi 
Telekomunikacyjnej WPmobi świadczonej przez Wirtualną Polskę Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Gdańsku: 

 
Kwota Doładowania 
Karty SIM (brutto) 

Dodatkowy Limit UŜytkownika 
(brutto) 

5,00 zł 5,00 zł 

10,00 zł 10,00 zł 
 

Kwotę otrzymaną w ramach Promocji „Podwójna Extrakasa”, o której mowa niniejszym 
punkcie, UŜytkownik moŜe wykorzystać na Usługi Telekomunikacyjne WPmobi obejmujące: 
rozmowy, SMS, MMS (wszystkie Sieci) i transfer danych (tylko w ramach Sieci Operatora). 

 
3. UŜytkownik moŜe skorzystać z Promocji tylko jeden raz podczas jej trwania. Oznacza to, Ŝe 

otrzymując Dodatkowy Limit UŜytkownika dla Kwoty Doładowania Karty SIM 5 zł, nie 
przysługuje mu kolejny Dodatkowy Limit UŜytkownika zarówno dla Kwoty 5 zł jak i 10 zł. 
Jednocześnie, otrzymując Dodatkowy Limit UŜytkownika dla Kwoty Doładowania Karty SIM 10 
zł, nie przysługuje mu kolejny Dodatkowy Limit UŜytkownika zarówno dla Kwoty 10 zł jak i 5 
zł. 

4. KaŜdego UŜytkownika promocji „Podwójna Extrakasa” dotyczą zasady Promocyjnego 
Doładowania Karty SIM. 

5. KaŜdemu UŜytkownikowi objętemu Promocją „Podwójna Extrakasa” przysługują bonusy o 
których  mowa w punkcie III.2. Bonusy te przyznawane są automatycznie i nie moŜna z nich 
zrezygnować lub uzyskać ekwiwalent w innej postaci. 

6. Promocyjne Zwiększenie Limitu UŜytkownika WPmobi opisane w punkcie III.2 moŜliwe jest w 
przypadku Doładowań realizowanych przez UŜytkowników wyłącznie za pomocą strony 
internetowej pod adresem http://doladowania.wpmobi.pl/ 

7. Promocja objęta niniejszym Regulaminem moŜe łączyć się z innymi promocjami Operatora. 
 

 
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem rozpoczęcia promocji. 
2. Regulamin jest dostępny dla kaŜdego UŜytkownika na stronie internetowej pod adresem 

wpmobi.pl/regulamin 
3. Regulamin moŜe zostać zmieniony przez WP. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z chwilą 

udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej pod adresem 
wpmobi.pl/regulamin w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy 
prawa.  

4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie: 
a. Cennik; 
b. Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych WPmobi przez Wirtualną Polskę Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Gdańsku obowiązujący UŜytkownika; 
c. Regulamin Doładowań Karty SIM UŜytkowników Usługi Telekomunikacyjnej WPmobi 

świadczonej przez Wirtualną Polskę Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku obowiązujący 
UŜytkownika. 

 


