Regulamin Oferty promocyjnej „ROZDAJEMY GIGABAJTY”
Oferta promocyjna ważna od dnia 24 listopada 2016 roku do odwołania

§ 1 Przedmiot Regulaminu Oferty promocyjnej „ROZDAJEMY GIGABAJTY”
1)

Niniejszy Regulamin Oferty promocyjnej „ROZDAJEMY GIGABAJTY”, zwany dalej „Ofertą promocyjną” określa
zasady Oferty promocyjnej organizowanej przez spółkę działającą pod firmą Aero2 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-028), przy al. Stanów Zjednoczonych 61A, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305767, NIP: 701-01-23-529, REGON: 141266349, o kapitale
zakładowym w wysokości 260 000 000,00 PLN [aktualnym na dzień 22-12-2016], zwaną dalej „Operatorem”.

2)

Operator prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych pod nr 8223.
§ 2 Warunki szczegółowe Oferty promocyjnej „ROZDAJEMY GIGABAJTY”

1)

Oferta promocyjna „ROZDAJEMY GIGABAJTY” skierowana jest do Użytkowników a2mobile (zwanych dalej
„Użytkownikami”), będących jednocześnie Abonentami/Osobami Korzystającymi z Bezpłatnego Dostępu
do Internetu („BDI”), którzy spełnią warunki określone Ofertą promocyjną.

2)

Warunkiem przystąpienia do Oferty promocyjnej jest:
a. oznaczenie chęci udziału w Ofercie promocyjnej w trakcie wypełniania formularza zamówienia na starter
a2mobile w sklepie internetowym a2mobile na stronie a2mobile.pl;
lub
b. wysłanie z numeru Użytkownika (biorącego udział w Ofercie Promocyjnej na zasadach opisanych
w niniejszym Regulaminie) bezpłatnej wiadomości SMS na numer 8080, zawierającej w treści Numer seryjny
Karty SIM (ICCID) przypisany do Karty SIM Bezpłatnego Dostępu do Internetu (BDI), na której ma zostać
aktywowana Oferta promocyjna. Dane Użytkownika muszą być zgodne z danymi Abonenta/Korzystającego
z Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

3)

Warunkiem skorzystania z Oferty Promocyjnej na zasadach opisanych w Regulaminie Oferty promocyjnej jest
łączne spełnienie następujących warunków:
a. Aktywacja lub odnowienie Pakietu sutego lub Pakietu obfitego przez Użytkownika w ramach Oferty
promocyjnej „Pakiety 3 w 1” w Usłudze a2mobile w okresie trwania niniejszej Oferty promocyjnej;
b. bycie Korzystającym w rozumieniu Regulaminu Bezpłatnego Dostępu do Internetu, dostępnego pod adresem
www.aero2.pl, który posiada aktywną Kartę SIM w ramach Bezpłatnego Dostępu do Internetu oraz korzystał
z Promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej usługi Pakiety Aero lub z darmowego Pakietu Testowego
świadczonych przez Operatora (tj. posiada konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta Aero2 pod
adresem https://moje.aero2.pl).

4)

Jeśli Użytkownik chce przystąpić do niniejszej Oferty promocyjnej, a nie posiada Karty SIM w ramach
Bezpłatnego dostępu do Internetu, może dokonać zamówienia bezpośrednio na stronie aero2.pl, następnie
spełnić warunki wskazane w § 2 pkt. 2 powyżej.

5)

Oferta promocyjna „ROZDAJEMY GIGABAJTY” obowiązuje od 24 listopada 2016 r. do odwołania.

§ 3 Pakiet Danych dostępny w ramach Oferty promocyjnej „ROZDAJEMY GIGABAJTY”
1)

W ramach Oferty promocyjnej „ROZDAJEMY GIGABAJTY” dostępny jest bezpłatny „Pakiet AERO 3 GB na 31 dni”,
który przysługuje po spełnieniu warunków określonych w § 2 i posiada następujące parametry:
a. ilość transmisji danych w Okresie Ważności Pakietu Danych – 3 GB;
b. Okres Ważności Pakietu 31 dni od dnia Aktywacji;
c. maksymalna prędkość (przepływność) transmisji danych bez ograniczeń w ramach dostępnej technologii;
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d. Pakiet Danych w ramach transmisji z wykorzystaniem pasm częstotliwości 800MHz, 900MHz, 1800MHz
i 2100MHz przy wykorzystaniu technologii 2G, WCDMA (3G) oraz LTE, przy czym dostępność technologii
dla każdego ze wskazanych pasm uwarunkowana jest od aktualnego miejsca korzystania i Urządzenia
Końcowego.
2)

Bezpłatny „Pakiet AERO 3 GB na 31 dni” przysługuje za każdą aktywację lub odnowienie Pakietu sutego
lub Pakietu obfitego przez Użytkownika w ramach Oferty promocyjnej „Pakiety 3 w 1” w Usłudze a2mobile,
jednak przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od aktywacji pierwszego „Pakietu AERO 3 GB na 31 dni”.

3)

Dodanie „Pakietu AERO 3 GB na 31 dni” następuje po pozytywnej weryfikacji wskazanych danych Użytkownika
z danymi Abonenta/Korzystającego z Karty SIM BDI, w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu
aktywacji/odnowienia Pakietu sutego lub Pakietu obfitego. W przypadku aktywacji lub wygaśnięcia „Pakietu
AERO 3 GB na 31 dni” Abonent/Korzystający BDI zostanie poinformowany drogą mailową, o ile wyraził zgodę.

4)

W przypadku powstania wątpliwości w procesie aktywacji niniejszej Oferty promocyjnej, Aero 2 może żądać
od Użytkownika dodatkowych danych w celu weryfikacji i aktywacji.

5)

Jeśli Użytkownik posiada kilka Kart SIM a2mobile oraz Kartę SIM BDI, może dokonać aktywacji Oferty
promocyjnej z każdego z posiadanych numerów a2mobile. Wówczas na posiadanej Karcie SIM BDI przyznane
„Pakiety AERO 3 GB na 31 dni” będą wykorzystywane w kolejności ich dodania. Na 1 Karcie SIM BDI może być
jednocześnie maksymalnie 5 „Pakietów AERO 3 GB na 31 dni”.

6)

Przystąpienie do Oferty promocyjnej nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez Użytkownika dodatkowych
opłat, ale Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za ewentualne inne zamówione usługi świadczone przez
Operatora w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z Regulaminem i Cennikiem.
§ 4 Postanowienia końcowe

1)

Pozostałe warunki świadczenia Usług dla Użytkowników określa „Regulamin określający zasady świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przez Aero 2 Sp. z o.o. dla Użytkowników a2mobile” i „Cennik Usług
Telekomunikacyjnych a2mobile”.

2)

Wszelkie wyrazy i wyrażenia pisane w treści Oferty promocyjnej „ROZDAJEMY GIGABAJTY” z dużej litery, o ile nie
zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie Oferty promocyjnej „ROZDAJEMY GIGABAJTY” mają swoje
znaczenie nadane im definicją znajdującą się w „Regulaminie określającym zasady świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez Aero2 Sp. z o.o. dla Użytkowników a2mobile”, „Cenniku Usług Telekomunikacyjnych
a2mobile”, „Regulaminie świadczenia przez Aero 2 Sp z o.o. promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej
Usługi PAKIETY AERO” lub „Cenniku promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi PAKIETY AERO oraz
Usług dodatkowych”.

3)

W przypadku sprzeczności postanowień Oferty promocyjnej „ROZDAJEMY GIGABAJTY” z postanowieniami
„Regulaminu określającego zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Aero 2 Sp. z o.o. dla
Użytkowników a2mobile” lub „Cennika Usług Telekomunikacyjnych a2mobile”, „Regulaminu świadczenia przez
Aero 2 Sp z o.o. promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi PAKIETY AERO”, „Cennika promocyjnej
telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi PAKIETY AERO oraz Usług dodatkowych” i „Regulaminu Bezpłatnego
Dostępu do Internetu” pierwszeństwo w stosowaniu ma niniejsza Oferta promocyjna.

4)

Treść Oferty promocyjnej dostępna jest w siedzibie Operatora oraz na stronach internetowych a2mobile.pl oraz
aero2.pl.

5)

Operator ma prawo do zmiany lub odwołania Oferty promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyny,
z zastrzeżeniem, że zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki dotychczas nabyte przez Użytkowników.
Informacja o zmianie lub odwołaniu Oferty promocyjnej będzie opublikowana na stronach internetowych
a2mobile.pl oraz aero2.pl lub w inny sposób podany do publicznej wiadomości.

6)

Oferta promocyjna „ROZDAJEMY GIGABAJTY” może być łączona z innymi ofertami dostępnymi w Cenniku Usług
Telekomunikacyjnych oraz innymi ofertami promocyjnymi, określonymi w odrębnych regulaminach dotyczących
ofert promocyjnych chyba, że regulaminy te stanowią inaczej.
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