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§ 1 Przedmiot Regulaminu Oferty promocyjnej „Zgarnij urodzinowy pakiet 30 GB”   

1) Niniejszy Regulamin Oferty promocyjnej „Zgarnij urodzinowy pakiet 30 GB”, 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 91 958 700,00 PLN, zwaną 
dalej „Operatorem”. 

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

 
 

§ 2 Warunki szczegółowe Oferty promocyjnej „Zgarnij urodzinowy pakiet 30 GB” 
 

1) Oferta promocyjna „Zgarnij urodzinowy pakiet 30 GB” skierowana jest do Użytkowników 
a2mobile(zwanych dalej „Użytkownikami”), którzy spełnią warunki określone Ofertą promocyjną. 
Użytkownicy, którzy posiadają numer zarejestrowany na jednoosobową działalność gospodarczą lub 
firmę nie muszą wyrażać zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od Aero2 oraz Partnerów 
Aero2, o której mowa poniżej. 

2) Warunkiem skorzystania z promocji na zasadach opisanych w Ofercie promocyjnej jest łączne spełnienie 
warunków opisanych w niniejszym Regulaminie w okresie obowiązywania Promocji. 

3) Warunkiem skorzystania z promocji przez Użytkowników a2mobile dla danego numeru jest spełnienie 
warunków w następującej kolejności: 

a) wyrażenie zgód na otrzymywanie informacji marketingowych od Aero2 oraz Partnerów Aero2,  
poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://urodziny.a2mobile.pl, 
zawierającego numer telefonu Użytkownika a2mobile oraz numer PESEL, na który została 
dokonana rejestracja podanego numeru telefonu (podawany w celu weryfikacji). Jeżeli 
Użytkownik a2mobile wyraził już zgody, Pakiet 30 GB otrzyma po spełnieniu warunku z pkt. b 
poniżej. 

b) zakup Pakietu Niewyczerpalne Wszystko do 9 października 2018 r. 
4) Warunkiem skorzystania z promocji, przez klientów nie będących Użytkownikami a2mobile dla danego 

numeru, jest spełnienie warunków w następującej kolejności: 
a) nabycie, zarejestrowanie startera a2mobile oraz wyrażenie zgód na otrzymywanie informacji 

marketingowych od Aero2 oraz Partnerów Aero2 w trakcie składania zamówienia; 
b) zakup Pakietu Niewyczerpalne Wszystko do dnia 9 października 2018 r. 

5) W przypadku przeniesienia numeru warunkiem skorzystania z promocji, przez klientów nie będących 
Użytkownikami a2mobile dla przenoszonego numeru, jest spełnienie warunków w następującej 
kolejności: 

a) złożenie wniosku o przeniesienie numeru do a2mobile do dnia 9 października 2018 - dane 
podane w formularzu przeniesienia numeru muszą być zgodne z danymi, na które karta SIM jest 
zarejestrowana u dotychczasowego Operatora, a przeniesienie numeru i aktywowanie karty SIM 
musi nastąpić do dnia 14 lutego 2019 r.;  

b) wyrażenie zgód na otrzymywanie informacji marketingowych od Aero2 oraz Partnerów Aero2 w 
trakcie składania wniosku o przeniesienie numeru; 

c) zakup Pakietu Niewyczerpalne Wszystko w ciągu 14 dni od dnia przeniesienia numeru. 
6) W przypadku gdy Użytkownik a2mobile nie wyraził zgód na otrzymywanie informacji marketingowych 

od Aero2 oraz Partnerów Aero2, podczas rejestracji numeru lub w procesie przeniesienia numeru, może 
dokonać tego po aktywacji karty SIM poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie 

https://urodziny.a2mobile.pl/
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https://urodziny.a2mobile.pl, zawierającego numer telefonu Użytkownika a2mobile oraz numer PESEL, 
na który została dokonana rejestracja podanego numeru telefonu (podawany w celu weryfikacji). Po 
wypełnieniu formularza, Użytkownik powinien dokonać aktywacji Pakietu Niewyczerpalne Wszystko do 
9 października 2018 r., aby skorzystać z niniejszej promocji. 

7) W przypadku spełnienia warunków skorzystania z oferty promocyjnej określonych w § 2 Użytkownik 
otrzyma bezpłatnie dodatkowy Pakiet 30 GB, bez ograniczenia prędkości, ważny przez 31 dni od 
momentu jego aktywacji, która nastąpi niezwłocznie po aktywacji Pakietu Niewyczerpalne Wszystko. 
Pakiety transmisji danych będą zużywane w kolejności ich przyznania.  

8) Wiadomość SMS z informacją o aktywacji Pakietu 30 GB zostanie przesłana w ciągu 2 dni roboczych od 
dnia spełnienia warunku uprawniającego do jego otrzymania.  

9) Każdy Użytkownik może skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej jeden raz dla każdego z posiadanych 
numerów w sieci a2mobile. 

10) Po aktywowaniu Pakietu Niewyczerpalne Wszystko ulegnie on 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. Aktywacja bezpłatnego dodatkowego Pakietu 30GB w ramach niniejszej 
promocji, nie wpływa na okres ważności ani cykliczność Pakietu Niewyczerpalne Wszystko. 

11) Użytkownicy, którzy złożyli zamówienia na starter a2mobile lub rozpoczęli procedurę przeniesienia 
numeru przed 7 września 2018 r., a w okresie obowiązywania promocji aktywowali numer, mogą 
również skorzystać z Oferty Promocyjnej poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie 
https://urodziny.a2mobile.pl zawierającego numer telefonu Użytkownika a2mobile oraz numer PESEL, 
na który została dokonana rejestracja podanego numeru telefonu (podawany w celu weryfikacji). Po 
wypełnieniu formularza, Użytkownik powinien dokonać aktywacji Pakietu Niewyczerpalne Wszystko do 
9 października 2018 r., aby skorzystać z niniejszej promocji. 

12) Oferta promocyjna obowiązuje od dnia 7 września 2018 r. do dnia  9 października 2018 r., godz.: 23:59.  

 

§ 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 „Zgarnij urodzinowy pakiet 30 GB” z 
dużej litery, o ile nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie Oferty promocyjnej „Zgarnij 
urodzinowy pakiet 30 GB” mają swoje znaczenie nadane im definicją znajdującą się w „Regulaminie 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych a2mobile”, „Cenniku Usług Telekomunikacyjnych a2mobile”. 

3) W przypadku sprzeczności postanowień Oferty promocyjnej „Zgarnij urodzinowy pakiet 30 GB”  
z postanowieniami „Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych a2mobile” lub „Cennika Usług 
Telekomunikacyjnych a2mobile” 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 „Zgarnij urodzinowy pakiet 30 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) Użytkownik przystępując do niniejszej Promocji akceptuje Regulamin. 
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