
 
 
 
 

 

Warszawa, 26.04.2017 

 

Wiosenne wzrosty w pakietach Virgin Mobile 

 

Największy wirtualny operator na rynku aktualizuje swoją ofertę pakietów 3w1 na kartę. 

Odświeżona „#DOKŁADKA” to druga odsłona promocji, która pozwala bezpłatnie zwiększyć 

liczbę gigabajtów dostępnych w pakiecie. Z dokładki mogą skorzystać wszyscy użytkownicy 

korzystający z pakietów, które obejmuje promocja.   

 

Wiosenne odświeżenie promocji to odpowiedź Virgin Mobile na rosnące oczekiwania klientów w 

ramach ofert no-limit. #DOKŁADKA pozwala za darmo zwiększyć liczbę danych w pakiecie 3w1 

nawet o 10 GB względem podstawowej wartości. Jest to jednocześnie druga odsłona tej promocji.  

 

- Dokładka 3GB, którą wprowadziliśmy w zeszłym roku, cieszyła się bardzo dużą popularnością. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, podtrzymujemy formułę tej promocji  

przy jednoczesnym zwiększeniu ilości darmowych gigabajtów. – mówi Piotr Suchodolski, Dyrektor 

Marketingu Virgin Mobile Polska.  

 

Minimalną liczbą danych pozostanie niezmiennie 5 GB w pakiecie #PEŁENLUZ, natomiast pozostałe 

pakiety będą dysponowały już dwucyfrowymi paczkami internetu LTE.  

 

#PEŁENLUZ 19 PLN 2 GB 5 GB 

#BEZLIMITU 29 PLN 4 GB 10 GB 

#NAJLEPIEJ 39 PLN 8 GB 18 GB 

#DLAMNIESUPER 49 PLN 10 GB 20 GB 
  

Do promocji wystarczy zapisać się tylko raz, wpisując na klawiaturze telefonu i zatwierdzając kod 

*222*333#. Okres ważności dodatkowego transferu jest tożsamy z terminem ważności aktualnego 

pakietu 3w1. Dotychczasowi użytkownicy promocji „#DOKŁADKA_3GB” nie muszą ponownie 

zapisywać się do promocji – przy następnym odnowieniu pakietu 3w1 automatycznie otrzymają 

zwiększone wartości internetu wynikające z odświeżonej promocji.  

 

 



 
 
 
 

 

#DOKŁADKA sumuje się z dodatkowymi paczkami danych, które przyznawane są osobom 

przenoszącym numer z innej sieci oraz wiernym klientom Virgin Mobile,  

czyli takim, którzy korzystają z jednego z pakietów 3w1 od co najmniej pół roku. 

 

#PEŁENLUZ 5 GB 500 MB 5,5 GB 

#BEZLIMITU 7 GB 1 GB 11 GB 

#NAJLEPIEJ 11 GB 2 GB 20 GB 

#DLAMNIESUPER 13 GB 3 GB 23 GB 
 

 

Promocja dostępna jest od 26 kwietnia br. i obowiązuje do odwołania. Więcej na: 

https://virginmobile.pl/media/documents/Regulamin_Oferty_Promocyjnej_Pakiet_DOKLADKA_dla_

Abonentow_Virgin_Mobile_na_Karte_wazny_od_2017-04-26.pdf 

 

*** 

 

Virgin Mobile Polska to największy wirtualny operator telefonii komórkowej w Polsce. Kluczowe oferty takie jak 

flagowy pakiet #BEZLIMITU za 29 zł, innowacyjne #FREEMIUM, czy elastyczny ALBONAMENT na dobre wpisały się 

w świadomość setek tysięcy osób, które oczekują od marek konkurencyjnych, nowoczesnych ofert, idących w 

parze z przejrzystością zasad i brakiem długoterminowych zobowiązań.  

 

Więcej informacji na: virginmobile.pl.  

 

Kontakt dla mediów: 

Karol Ruciński 

karol.rucinski@virginmobile.pl  
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