
Regulamin Oferty promocyjnej 

„#zostanwdomu 10 GB” 

Oferta promocyjna ważna w dniach od 8.05.2020 roku do 31.05.2020 roku lub wcześniejszego odwołania  
przez Premium Mobile. 

 

Premium Mobile  Sp. z o.o., właściciel oferty a2mobile, z siedzibą w Warszawie (04-028) przy al. Stanów Zjednoczonych 61A;  NIP: 9542746551; 

REGON: 243444059; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS: 0000746584; Kapitał zakładowy: 16.619.800,00 PLN 

a2mobile.pl 

 

§ 1 Przedmiot Regulaminu Oferty promocyjnej „#zostanwdomu 10 GB” 

1) Niniejszy Regulamin Oferty promocyjnej „#zostanwdomu 10 GB”, zwany dalej „Ofertą promocyjną” 
określa zasady Oferty promocyjnej organizowanej przez spółkę działającą pod firmą Premium Mobile 
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: 0000746584, 
NIP: 9542746551, REGON: 243444059, kapitał zakładowy w wysokości: 16.619.800,00 PLN („Operator” 
albo „Premium Mobile”). 

2) Operator prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych pod nr 11366. 

 

§ 2 Warunki szczegółowe Oferty promocyjnej „#zostanwdomu 10 GB” 

 
1) Oferta promocyjna „#zostanwdomu 10 GB” (dalej: Pakiet 10 GB) skierowana jest do Użytkowników 

a2mobile (zwanych dalej „Użytkownikami”), którzy spełnią warunki określone w pkt. 2 poniżej Oferty 
promocyjnej. 

2) Warunkiem skorzystania z Oferty promocyjnej „#zostanwdomu 10 GB” jest posiadanie aktywnego 
Pakietu w ramach Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety” spośród wymienionych poniżej: 

a) Niewyczerpalne Wszystko 19,90, 
b) Niewyczerpalne Wszystko 24,90,  
c) Niewyczerpalne Wszystko 29,90.  

3) Aktywacja Pakietu 10 GB następuje poprzez wpisanie na telefonie kodu USSD *234*2# albo 
zalogowanie się do Usługi moje.a2mobile lub poprzez użycie Aplikacji Mobilnej o czym Użytkownik 
zostanie powiadomiony wiadomością SMS. 

4) Aktywowany Pakiet 10 GB  przyznawany jest bezpłatnie na następujących warunkach: 

a) Pakiet 10 GB zawiera 10 GB transmisji danych bez ograniczeń prędkości, do wykorzystania  
w Polsce. 

b) Pakiet 10 GB jest ważny do 31.05.2020 r. niezależnie od daty jego aktywacji. 

c) Jednostki przyznane w ramach Pakietu 10 GB będą wykorzystywane po zużyciu przez 
Użytkownika transmisji danych posiadanej w ramach jednego z Pakietów wymienionego  
w § 2 ust. 2. W przypadku zaś odnowienia się Pakietu, o którym mowa w § 2 ust. 2 lub zakupu 
innego Pakietu posiadającego transmisję danych w ramach oferty promocyjnej 
„Niewyczerpalne Pakiety”, w pierwszej kolejności będą wykorzystywane jednostki z Pakietu 10 
GB.   

d) Pakiet 10 GB może być aktywowany tylko raz na danym numerze telefonu Użytkownika. 

4) W przypadku aktywacji innego pakietu niż wymienione w § 2 ust. 2, skorzystanie z niniejszej oferty 
będzie niemożliwe. 

5) Niniejsza Oferta promocyjna „#zostanwdomu 10 GB” nie łączy się z Ofertą promocyjną 
„Niewyczerpalne Wszystko 19,90 na start”. Oznacza to, iż aktywowany Pakiet Niewyczerpalne 
Wszystko 19,90 w ramach promocji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia do otrzymania 
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Pakietu 10 GB. Do aktywacji Pakietu 10 GB niezbędny jest zakup jednego z pakietów wymienionego  
w § 2 ust. 2.   

6) W celu sprawdzenia ilości danych dostępnych na koncie, należy zalogować się do Usługi 
moje.a2mobile działającej pod adresem https://moje.a2mobile.pl lub poprzez użycie Aplikacji 
Mobilnej albo wprowadzić na klawiaturze telefonu kod USSD *200# 

7) Oferta promocyjna obowiązuje od dnia 8.05.2020 do dnia 31.05.2020 r. lub wcześniejszego jej 
odwołania przez Premium Mobile. 

 
§ 3 Postanowienia końcowe 

 
1) Pozostałe warunki świadczenia Usług dla Użytkowników określa „Regulamin świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych a2mobile”, „Cennik Usług Telekomunikacyjnych a2mobile” oraz Oferta 
Promocyjna „Niewyczerpalne Pakiety”. 

2) Wszelkie wyrazy i wyrażenia pisane w treści Oferty promocyjnej „#zostanwdomu 10 GB” z dużej litery, 
o ile nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie Oferty promocyjnej „#zostanwdomu 10 GB” 
mają swoje znaczenie nadane im definicją znajdującą się w „Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych a2mobile”, „Cenniku Usług Telekomunikacyjnych a2mobile” lub  w Regulaminie  
i Cenniku Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety”. 

3) W przypadku sprzeczności postanowień Oferty promocyjnej „#zostanwdomu 10 GB”  
z postanowieniami „Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych a2mobile”, „Cennika Usług 
Telekomunikacyjnych a2mobile” lub Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety” pierwszeństwo  
w stosowaniu ma niniejsza Oferta promocyjna. 

4) Treść Oferty promocyjnej dostępna jest w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej 
a2mobile.pl. 

5) Oferta promocyjna „#zostanwdomu 10 GB” 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. 

6) Operator ma prawo do odwołania Oferty promocyjnej bez konieczności podawania przyczyny, z 
zastrzeżeniem, że nie wpływa to na prawa i obowiązki dotychczas nabyte przez Użytkowników. 
Informacja o odwołaniu Oferty promocyjnej będzie opublikowana na stronie internetowej a2mobile.pl. 

7) Użytkownik przystępując do niniejszej Promocji akceptuje Regulamin. 

 

https://moje.a2mobile.pl/

