TEMAT:

zmiana właściciela marki a2mobile oraz nowe regulacje związane z nowelizacją
ustawy Prawo telekomunikacyjne

Warszawa, dnia 29 października 2018 r.
Szanowni Paostwo,
Dziękujemy za korzystanie z oferty a2mobile i mamy nadzieję, że spełnia ona wszystkie
Paostwa oczekiwania i potrzeby. Chcemy poinformowad o pewnych zmianach, które zajdą na
poziomie prawnym, przy czym, to co dla Paostwa jest kluczowe i najważniejsze, sama oferta, usługi,
obsługa i ceny nie ulegają zmianie.
Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą właściciela marki a2mobile, od dnia
30 listopada 2018 r. nowym podmiotem świadczącym Paostwu usługi telekomunikacyjne
(Operatorem) będzie Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (adres: al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000746584 (dalej: Premium Mobile).
W celu zwiększenia synergii działao Paostwa dotychczasowy dostawca usług - spółka Aero2
i Premium Mobile podjęły decyzje i dokonały, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek
handlowych, przeniesienia części majątku Aero2, stanowiącej zorganizowaną częśd przedsiębiorstwa
(odpowiadającej marce a2mobile) na istniejącą spółkę Premium Mobile, co stanowi zgodnie z KSH
podział Aero2 poprzez wydzielenie.
W związku z powyższym we wszystkich dokumentach, w szczególności Regulaminie
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Cennikach, Regulaminach Promocji, w miejscu gdzie jest
mowa o dotychczasowym operatorze „Aero2 sp. z o.o.” (lub „Aero2”) dokonuje się zmiany poprzez
zastąpienie ich nazwą nowego właściciela marki - „Premium Mobile sp. z o.o.” (lub „Premium
Mobile”).
Dlatego też od dnia 30 listopada 2018 r. administratorem Paostwa danych osobowych
przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych będzie nie Aero2 tylko nowy
operator Premium Mobile. Informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdą paostwo na stronie
internetowej
a2mobile
po
adresem:
https://a2mobile.pl/assets/dokumenty/Informacja__dane_osobowe_30.11.2018.pdf.

Jednocześnie pragniemy poinformowad, że od dnia 12 grudnia 2018 r. zaczynają
obowiązywad nowe przepisy ustaw z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, co powoduje
koniecznośd wprowadzania w obowiązujących Paostwa dokumentach umownych – od wskazanej
daty - dodatkowych zmian:
1. W Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w § 6 pkt. 1 dodaje się ppkt. f, w
którym Aero2 zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia Abonentowi określenia progów
kwotowych (w wariantach: 0, 35, 100, 200 zł) dla usług o podwyższonej opłacie dla każdego
okresu rozliczeniowego, a w przypadku osiągnięcia takiego progu do poinformowania
abonenta o tym fakcie oraz zablokowania możliwości wykonania i odbierania połączeo
wobec takich numerów, chyba, że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie
Abonenta. Jednocześnie dalsze korzystanie w danym okresie rozliczeniowym z usług o
podwyższonej opłacie powodujących obowiązek zapłaty, będzie możliwe wyłącznie po
określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego. W przypadku gdy Abonent nie

określi żadnego progu kwotowego, zostanie on określony domyślnie na poziomie 35 zł, co
wynika z art. 64 ust. 5b ustawy prawo telekomunikacyjne.
2. W Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w § 14 pkt. 33, który dotyczy definicji
„umowy” przyjętej na potrzeby Regulaminu, dodaje się pojęcie formy dokumentowej.
Zmiana, chociaż nie ma wpływu na dotychczasowe funkcjonowanie usług przedpłaconych
musiała zostad wprowadzona celem dostosowania do nowego brzmienia art. 56 ust. 2
ustawy prawo telekomunikacyjne. Tym samym, na potrzeby obowiązującego Paostwa
regulaminu definiowana jest jako: „umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, nie
wymagająca zawarcia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, zawarta z
chwilą Aktywacji pomiędzy Aero2, a Użytkownikiem, na podstawie której Aero2 świadczy na
rzecz Użytkownika Usługi Telekomunikacyjne zgodnie z Regulaminem, Cennikiem i Ofertą
promocyjnej, a Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w
Regulaminie, Cenniku i Ofercie promocyjnej.
3. W Cenniku Usług Telekomunikacyjnych a2mobie w § 3 pkt. 1 pozycja 8 w tabeli wprowadza się
nowy próg kwotowy na usługi o podwyższonej opłacie w kwocie 0 zł.
4. W Cenniku Usług Telekomunikacyjnych a2mobie w § 3 pkt. 1 w tabeli dodaje się pozycje 18, 19
i 20 o następującej treści:

18

19

20

Rodzaj usługi
Jednostka
Blokowanie połączeo wychodzących na numery o Aktywacja usługi
podwyższonej opłacie lub połączeo przychodzących z
takich numerów
Blokowanie połączeo wychodzących na numery Aktywacja usługi
poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie
lub połączeo przychodzących z takich numerów
Określenie przez Abonenta maksymalnej ceny za Aktywacja usługi
jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie,
w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i
nieodpłatnego blokowania połączeo wychodzących na
numery usług o podwyższonej opłacie, których cena
przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta
w żądaniu, lub połączeo przychodzących z takich
numerów

Cena brutto
Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Pozostałe warunki świadczenia usług, jak również dotychczasowe dane do kontaktu
z przedsiębiorcą (numery telefonów, adresy e-mail, adres strony www) pozostają bez zmian.
W przypadku braku akceptacji wyżej wskazanych zmian, zarówno odnoszących się do zmiany
właściciela marki, jak również zmian wynikających z nowelizacji ustawy prawo telekomunikacyjne,
mogą Paostwo skorzystad z prawa do wypowiedzenia umowy.
Zachęcamy do dalszego korzystania z usług sieci a2mobile i mamy nadzieję, że zostaną
Paostwo z nami.
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