REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ
“Baryłka krwi z Wykopem”

obowiązuje od 20.07.2020 do 31.08.2020

§ 1. OGÓLNE WARUNKI Z AKCJI PROMOCYJNEJ
1.

Organizatorem Oferty Promocyjnej „Baryłka krwi z Wykopem” (zwanej
dalej „Ofertą Promocyjną”) jest VikingCo Poland sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu (ul. T. Kościuszki 29, 50-011 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”.

2. Pojęcie „Abonent” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w
Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Pojęcie „Polecony”
należy rozumieć zgodnie z Regulaminem #ZaDarmoNieUmarło. Pojęcie
“Oferta Perfekt Match” należy rozumieć zgodnie z Regulaminem Oferty
Promocyjnej Match. Powyższe regulaminy dostępne i opublikowane są na
Stronie Operatora.

§ 2. PRZEDMIOT OFERTY PROMOCYJNEJ
1.

Z Oferty Promocyjnej skorzystać mogą wszyscy uczestnicy IX edycji
mikroblogowej akcji Baryłka Krwi #barylkakrwi (zwanej dalej jako “Akcja
Baryłka Krwi”), której regulamin znajduje się na stronie
https://justpaste.it/barylka.

2. Przedmiotem oferty promocyjnej dla:
a. osób nie będących Abonentami Operatora jest kod na darmowe
zamówienie Oferty Perfekt Match;
b. Abonentów, którzy nie posiadają Poleconych jest kod na darmowe
zamówienie Oferty Perfekt Match, który mogą przekazać osobom
nie będącym Abonentami;

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ
“Baryłka krwi z Wykopem”

obowiązuje od 20.07.2020 do 31.08.2020

c. Abonentów, którzy posiadają Poleconych jest równowartość
doładowania w Ofercie Perfekt Match;

§ 3. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.

Z Oferty Promocyjnej każdy uczestnik może skorzystać tyle razy, ile
razy oddał krew w ramach Akcji Baryłka Krwi.

2. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej należy zgłosić się poprzez portal
Wykop do Operatora
(https://www.wykop.pl/ludzie/MobileVikingsPL/).

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają
zastosowanie odpowiednie postanowienia Cennika, Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz regulaminu
#ZaDarmoNieUmarło”. W przypadku rozbieżności pomiędzy
postanowieniami niniejszego Regulaminu a ww. dokumentami,
postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter
nadrzędny.

2. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie (w szczególności te pisane z
wielkiej litery), które nie zostały zdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z
definicjami ujętymi w Cenniku, Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych oraz regulaminie #ZaDarmoNieUmarło.
3. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Cennik, regulamin
#ZaDarmoNieUmarło, jak i pozostałe dokumenty regulujące świadczenie
usług przez Operatora, są opublikowane i udostępnione na Stronie www
Operatora: w
 ww.mobilevikings.pl
4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu
lub jego odwołania w każdym czasie bez podawania przyczyny, z
zastrzeżeniem, iż zmiana ta lub odwołanie warunków nie wpłynie na prawa
i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianie lub
odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie www Operatora
www.mobilevikings.pl.

