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§ 1 Przedmiot Regulaminu i Cennika Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety” 

1) Niniejszy Regulamin i Cennik Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety” („Oferta promocyjna”) 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, 
(„Operator” albo „Aero2”). 

2) Operator prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych pod nr 8223.  

 
§ 2 Warunki skorzystania z Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety” 

 
1) Oferta promocyjna „Niewyczerpalne Pakiety” skierowana jest do wszystkich Użytkowników a2mobile („Użytkownicy”), 

którzy spełnią warunki określone Ofertą promocyjną. 
2) W ramach Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety” Użytkownik ma możliwość korzystania z a) rozmów 

telefonicznych, b) wysyłania i odbierania SMS, c) wysyłania i odbierania MMS oraz d) dostępu do Internetu („Usługi 
podstawowe”) w Polsce po obniżonych cenach zgodnie z § 3 niniejszej Oferty promocyjnej oraz korzystania  
z promocyjnych pakietów zgodnie z § 4 niniejszej Oferty promocyjnej. 

3) Z zastrzeżeniem § 2 pkt 4) warunkiem skorzystania z Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety” jest: 
a. zakup Zestawu startowego, dokonanie Rejestracji i dokonanie Aktywacji Karty SIM, albo 
b. złożenie prawidłowego wniosku o przeniesienie numeru i dokonanie Aktywacji Karty SIM, 

 w okresie obowiązywania niniejszej Oferty promocyjnej.  

4) Dotychczasowy Użytkownik, zainteresowany przystąpieniem do Oferty promocyjnej, może z niej skorzystać poprzez 
wpisanie na klawiaturze telefonu Użytkownika kodu USSD *119*1#  

5) Skorzystanie przez Użytkownika z Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety” zgodnie z § 2 pkt 4) jest bezpłatne przy 
jednoczesnym zachowaniu posiadanego Stanu i Okresu Ważności konta. Skorzystanie z Oferty promocyjnej nastąpi  
z chwilą aktywacji kodu USSD, przy czym w przypadku zakupu pakietu w ramach nowej Oferty promocyjnej jednostki 
odpowiadającego mu pakietu ze starej oferty promocyjnej ulegną zsumowaniu, jednak nie wpłynie to na Okres ważności 
ani starego, ani nowego pakietu, które biegną osobno do czasu upływu ich odpowiednich Okresów ważności. Do czasu 
zakupu pakietu z nowej Oferty promocyjnej pakiety wcześniejszej oferty promocyjnej pozostają ważne do czasu ich 
wyczerpania lub upływu Okresu ważności. 

6) Korzystanie z Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety” możliwe jest wyłącznie w Okresie ważności konta oraz pod 
warunkiem niezawieszonego świadczenia Usług. 

7) Oferta promocyjna „Niewyczerpalne Pakiety” obowiązuje od 15 lipca 2017 r. do odwołania. 

 

                  § 3 Cennik promocyjny Usług podstawowych w Ofercie promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety” 

1) W ramach Oferty promocyjnej Opłaty podstawowe za Usługi podstawowe w Polsce zostają obniżone do poziomu 
przedstawionego w poniższej tabeli: 

 

 Usługa  Jednostka Cena brutto 

1.  Połączenia głosowe do wszystkich sieci stacjonarnych i 
komórkowych w Polsce 

minuta (naliczanie 
sekundowe) 

0,10 PLN 

2.  SMS do wszystkich sieci komórkowych w Polsce 1 szt. 0,10 PLN 

3.  MMS do wszystkich sieci komórkowych w Polsce 1 szt. 0,10 PLN 

4.  Transmisja danych w Polsce (APN: a2mobile.pl)  1 MB 0,04 PLN 
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2) W ramach Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety” cena Zestawu startowego wynosi 10,00 PLN. Kwota 
Zestawu startowego (cena) zasila konto do wysokości wartości tej ceny z przeznaczeniem do wykorzystania na 
Usługi. Kwota Zestawu startowego może być wykorzystana na usługi na numerach o podwyższonej opłacie (numery 
premium)  
po pierwszym doładowaniu konta przez Użytkownika.  

3) Oferta promocyjna nie obejmuje opłat dodatkowych, w tym z tytułu usług na numerach o podwyższonej opłacie 
(numery premium), usług na numerach specjalnych, usług dodatkowych, usług specjalistycznych, usług w roamingu 
międzynarodowym lub usług połączeń/wiadomości międzynarodowych.  

4) Opłata za każde wykonane połączenie lub sesję transmisji danych jest zaokrąglana do pełnego grosza w górę. 
Minimalna opłata za połączenie albo sesję transmisji danych wynosi 0,01 PLN. 

 

§ 4 Pakiety dostępne w ramach Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety” 

1) Dostępne pakiety do wykorzystania na Usługi podstawowe w Polsce:  
 

 

2) Połączenia głosowe, SMS-y i MMS-y dostępne w ramach pakietów dotyczą usług realizowanych na terenie Polski na 
numery krajowe.  

 Nazwa pakietu 

Połączenia 
głosowe do 

wszystkich sieci 
stacjonarnych i 

komórkowych w 
Polsce 

SMS i MMS  
do wszystkich 

sieci 
komórkowych 

w Polsce 

Ilość danych wysłanych 
i odebranych 

w Polsce 

Dodatkowy pakiet 
transmisji danych  
do wykorzystania 

w aplikacjach 
społecznościowych 

1.  Niewyczerpalne 
Wszystko 

bez limitu bez limitu bez limitu 

Społecznościowy:  

KATZ,  

Frifon,  

Facebook,  

Messenger 

2.  Niewyczerpalne 
Rozmowy i Wiadomości   

bez limitu bez limitu - 

3.  Niewyczerpalne 
Wiadomości i Internet 

- bez limitu bez limitu 

4.  Niewyczerpalne 
Rozmowy i Internet 

bez limitu - bez limitu 

5.  Niewyczerpalne 
Rozmowy 

bez limitu - - 

6.  Niewyczerpalne 
Wiadomości 

- bez limitu - 

7.  Niewyczerpalny Internet - - bez limitu 

8.  Społecznościowy - - - 
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3) Pakiety nie obejmują usług na numerach o podwyższonej opłacie (numery premium), usług na numerach specjalnych, 
usług dodatkowych, usług specjalistycznych, usług w roamingu międzynarodowym lub usług połączeń/wiadomości 
międzynarodowych.  

4) Pakiety zawierające dostęp do Internetu oraz „Pakiet Społecznościowy” obejmują wyłącznie transfer danych na terenie 
Polski oraz z zastrzeżeniami wskazanymi w pkt 7) poniżej. 

5) Opłata, data ważności pakietów i sposób ich aktywacji oraz dezaktywacji za pomocą krótkich kodów USSD: 

 Nazwa pakietu Cena pakietu 
Okres 

ważności 
Kod aktywacji 

pakietu 

Kod 
dezaktywujący 
odnawialność 

pakietu 

1.  Niewyczerpalne Wszystko 19,90 PLN 31 dni *222*1# 

*222*0# 

2.  Niewyczerpalne Rozmowy i Wiadomości   15,90 PLN 31 dni *222*2# 

3.  Niewyczerpalne Wiadomości i Internet 15,90 PLN 31 dni *222*3# 

4.  Niewyczerpalne Rozmowy i Internet 15,90 PLN 31 dni *222*4# 

5.  Niewyczerpalne Rozmowy 9,90 PLN 31 dni *222*5# 

6.  Niewyczerpalne Wiadomości 9,90 PLN 31 dni *222*6# 

7.  Niewyczerpalny Internet 9,90 PLN 31 dni *222*7# 

8.  Społecznościowy 5,00 PLN 31 dni *222*8# 

 

6) Aktywując dowolny pakiet z Oferty promocyjnej Użytkownik otrzymuje dodatkowo transfer danych  na terenie Polski do 
wykorzystania w ramach aplikacji mobilnych KATZ, Frifon, Facebook, Messenger (tylko w zakresie wiadomości 
tekstowych) („Pakiet Społecznościowy”), z zastrzeżeniem pkt 7) poniżej. Pakiet Społecznościowy przyznawany jest 
cyklicznie pod warunkiem odnowienia dowolnego pakietu z niniejszej Oferty promocyjnej. 

7) Bezpłatna transmisja danych do wykorzystania w ramach „Pakietu Społecznościowego” obowiązuje w ramach transferu 
na terenie Polski i tylko w ramach transferu danych przez Użytkownika korzystającego z danej aplikacji mobilnej i jej 
elementów własnych. Jeżeli Użytkownik użyje linku kierującego do innych serwisów – takich jak np. zewnętrzne strony 
internetowe, multimedia na zewnętrznych serwerach, czy YouTube, transmisja danych zostanie rozliczona zgodnie z 
opłatami wskazanymi w niniejszej Ofercie promocyjnej. Podobnie w ramach Pakietu Społecznościowego nie jest 
rozliczana transmisja danych przez serwery proxy, za pośrednictwem aplikacji korzystających z mechanizmów kompresji 
danych (np.: przeglądarka Opera Mini), transmisja danych związana z informacjami reklamodawców zewnętrznych 
zamieszczających swoje multimedia reklamowe w serwisach, pochodzące z innych serwerów. Rozliczana w ramach 
Pakietu Społecznościowego transmisja danych w ramach aplikacji mobilnych KATZ, Frifon, Facebook, Facebook Lite, 
Messenger nie dotyczy: Camera App (wszelkie usługi wykorzystujące kamerę, jak videocall), Pages Manager App 
(menedżer do zarządzania stronami Facebook), Facebook Blackberry App (ze względu na proxy), Proxy browsers (jeśli 
Użytkownik używa Facebook w przeglądarce), VoIP (dotyczy wszelkiego typu rozmów głosowych z wykluczeniem 
aplikacji KATZ i Frifon). 

8) Wymienione w niniejszej Ofercie promocyjnej pakiety ulegają automatycznemu odnowieniu na kolejne okresy  
31-dniowe, chyba że Użytkownik nie posiada wystarczających środków na koncie albo wyłączy opcję automatycznego 
odnowienia wpisując na klawiaturze telefonu Użytkownika kod USSD *222*0#. Aktywowanie kolejnego pakietu 
odnawialnego powoduje automatyczne wyłączenie odnawialności pakietu poprzedniego.  

9) W przypadku, gdy po upływie Okresu ważności pakiet nie zostanie odnowiony z powodu braku środków, aby ponownie 
go uruchomić należy doładować konto i ponownie aktywować wybrany pakiet krótkim kodem USSD. 

10) W przypadku posiadania jednocześnie więcej niż jednego aktywnego pakietu, w ramach niniejszej Oferty promocyjnej, 
odnowieniu ulegnie tylko ostatnio aktywowany pakiet. Zakup kolejnego pakietu spowoduje pobranie środków oraz 
aktywację kupionego pakietu przy czym jednostki ze starego pakietu odpowiadające nowemu pakietowi ulegną 
zsumowaniu z nowym pakietem, jednak nie wpłynie to na Okres ważności ani starego, ani nowego pakietu, które biegną 
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osobno do czasu upływu ich odpowiednich Okresów ważności. Użytkownik może mieć łącznie maksymalnie pięć 
pakietów. 

11) Po przekroczeniu wskazanych w tabeli poniżej poziomów zużycia transmisji danych w ramach pakietów zawierających 
dostęp do Internetu, prędkość transmisji danych w ramach pakietów zawierających dostęp do Internetu oraz „Pakietu 
Społecznościowego” ulega ograniczeniu w sposób następujący: 

Progi zużycia transmisji danych w ramach 
pakietów zawierających dostęp do Internetu 

Ograniczenie prędkości w pakietach zawierających 
dostęp do Internetu oraz „Pakiecie 

Społecznościowym” 

do 5 GB brak ograniczenia prędkości 

powyżej 5 GB do 10 GB 3 Mb/s 

powyżej 10 GB do 15 GB 1 Mb/s 

powyżej 15 GB 512 kb/s 

 
12) W celu przywrócenia prędkości transmisji danych, Użytkownik może wpisać na klawiaturze telefonu Użytkownika kod 

USSD *200*1# co powoduje zdjęcie ograniczenia i rozpoczęcie naliczania na nowo progów transmisji danych do końca 
Okresu ważności pakietu oraz naliczanie opłaty w wysokości 5,00 PLN. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 
 

1) Użytkownik Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety” ma możliwość bezpłatnej zmiany Oferty promocyjnej 
„Niewyczerpalne Pakiety” na ofertę promocyjną „Pakiety 3w1 + dodatkowe” i „Cennik Usług Telekomunikacyjnych 
a2mobile” poprzez wpisanie kodu USSD *119*0#. Zmiana Oferty nastąpi z chwilą aktywacji kodu USSD, przy czym  
w przypadku zakupu pakietu w ramach oferty promocyjnej „Pakiety 3w1 + dodatkowe” jednostki odpowiadających  
im pakietów z Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety” ulegną zsumowaniu, jednak nie wpłynie to na Okres 
ważności ani starego, ani nowego pakietu, które biegną osobno do czasu upływu ich odpowiednich Okresów ważności. 
Do czasu zakupu pakietu oferty promocyjnej „Pakiety 3w1 + dodatkowe” pakiety z Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne 
Pakiety” pozostają ważne do czasu ich wyczerpania lub upływu Okresu ważności. 

2) Niedozwolone jest stosowanie w niniejszej Ofercie promocyjnej Kart SIM działających w urządzeniach realizujących 
funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal, zwanych dalej „Urządzeniami FCT”), urządzeniach generujących 
ruch automatyczny, lub maszynowy, lub działających na podobnej zasadzie. W urządzeniach takich Użytkownik może 
używać wyłącznie Kart SIM aktywowanych na taryfach specjalnych przeznaczonych dla urządzeń typu FCT. 

3) Pozostałe warunki świadczenia Usług dla Użytkowników a2mobile określa „Regulamin świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych a2mobile”  i „Cennik Usług Telekomunikacyjnych a2mobile”. 

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

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

6) Treść Oferty promocyjnej dostępna jest w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej a2mobile.pl. 
7) 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 Oferty promocyjnej lub odwołaniu Oferty promocyjnej będzie opublikowana na stronie 
internetowej a2mobile.pl lub w inny sposób podany do publicznej wiadomości. 

8) Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów  
i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. 

9) Oferta promocyjna „Niewyczerpalne Pakiety” nie może być łączona z ofertą pakietów dodatkowych dostępnych  
w „Cenniku Usług Telekomunikacyjnych a2mobile”, Ofertą promocyjną „Pakiety 3w1 + dodatkowe”. 

10)  Z dniem wejścia w życie niniejszej Oferty  promocyjnej odwołaniu ulega Oferta promocyjna „Niewyczerpalne Pakiety” 
obowiązująca od 27 kwietnia 2017 r. 

https://a2mobile.pl/
https://a2mobile.pl/

