
Regulamin promocji „Mobilny internet w ASTER” (01/0 9) 
(„Regulamin”)  
  
 

___________________________            _________________________ 
               Abonent        Przedstawiciel Operatora 

1 

1. Z zastrzeŜeniem pkt.2, zorganizowana przez ASTER Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000243810, wysokość kapitału zakładowego 164 992 
500,00 zł, NIP: 527-24-87-728, REGON: 140282228 („Operator” lub 
ASTER), niniejsza promocja przeznaczona jest dla nowych i obecnych 
Abonentów Usługi dostępu do internetu w ASTER, którzy w okresie jej 
trwania, zawrą z Operatorem na warunkach określonych niniejszym 
Regulaminem promocji („Regulamin”) Umowę o świadczenie Usług telefonii 
komórkowej (dalej „Umowa”) w zakresie Data M albo Data L. 
2. Z promocji nie mogą skorzystać osoby, którym zgodnie z 
Regulaminem ogólnym świadczenia usług telekomunikacyjnych Operator 
moŜe odmówić zawarcia Umowy.  
3. Umowy zawierane są na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie promocji, Regulaminie ogólnym świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez ASTER, Regulaminie szczegółowym 
świadczenia usług telefonii komórkowej przez ASTER i Cennika usług 
świadczonych przez ASTER.  
4. W ramach niniejszej promocji Abonent uzyskuje od Operatora rabat w 
opłacie aktywacyjnej Karty SIM w wysokości 103 zł, w stosunku do 
aktualnie obowiązującego Cennika Operatora (wysokość opłaty 
aktywacyjnej po uwzględnieniu rabatu wynosi 19 zł). 
5. Dodatkowo obecni Abonenci ASTER, którzy korzystają z dowolnej 
Usługi ASTER od co najmniej 6 miesięcy, przy zakupie Data M albo Data L 
na warunkach niniejszej promocji mogą skorzystać z rabatu specjalnego na 
wybrane modele telefonów lub modemów komórkowych. Wysokość rabatów 
specjalnych oraz ceny do zapłaty po uwzględnieniu rabatów specjalnych 
wyszczególnione są w tabeli nr 2. 
6. W przypadku zakupu Data M albo Data L na warunkach niniejszej 
promocji bez jednoczesnego skorzystania z rabatu specjalnego, o którym 
mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu, Abonent uzyskuje od Operatora 
rabat w Opłacie okresowej za Data M albo Data L w stosunku do aktualnie 
obowiązującego Cennika Operatora, tak długo jak Abonent posiada 
aktywną Usługę dostępu do internetu w ASTER, jednak nie dłuŜej niŜ przez 
Okres promocji. Wysokość Opłat okresowych obowiązujących w Okresie 
promocji jest określona w tabeli nr 1. 
7. W celu zachowania korzyści, o których mowa w pkt. 4-6 Regulaminu, 
wymagane jest, aby Abonent korzystał z Usługi telefonii komórkowej 
ASTER na warunkach niniejszego Regulaminu oraz Usługi dostępu do 
internetu przez minimalny Okres promocji wynoszący 24 miesiące, w tym 
pierwszy moŜe być niepełny, liczony od dnia Aktywacji karty SIM. W 
przypadku utraty prawa do korzystania z Usługi telefonii komórkowej w 

ramach Umowy zawartej na warunkach niniejszego Regulaminu z przyczyn 
leŜących po stronie Abonenta przed upływem okresu, o którym mowa w 
poprzednim zdaniu, Abonent jest zobowiązany do zwrotu przyznanego rabatu, 
o którym mowa w pkt. 4 oraz rabatu specjalnego, o którym mowa w pkt. 6, o 
ile z niego skorzystał. W przypadku utraty prawa do korzystania z Usługi 
dostępu do internetu przed upływem Okresu promocji, o którym mowa w 
niniejszym punkcie Regulaminu, Abonent jest zobowiązany do zwrotu 
przyznanego rabatu, o którym mowa w pkt. 4. 
8. Zmiana Data M na Data L, i na odwrót, jest moŜliwa w kaŜdym czasie na 
warunkach określonych w Cenniku.  
9. Operator zastrzega sobie prawo do Aktywacji Karty SIM w ciągu 5 dni 
roboczych od momentu zawarcia Umowy. 
10. W przypadku utraty Karty SIM, aktywowanej w ramach promocji, przed 
upływem Okresu promocji, Abonent zobowiązany jest wystąpić do Operatora o 
wydanie nowej Karty SIM w Sieci ASTER w terminie 7 dni od zgłoszenia do 
Operatora faktu utraty Karty SIM. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w 
poprzednim zdaniu, nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczania Opłat 
okresowych zgodnie z zawartą Umową. Wydanie nowej Karty SIM podlega 
opłacie zgodnej z Cennikiem. 
11. Abonent zawierający Umowę na warunkach niniejszej promocji poza 
lokalem Operatora, ma prawo do odstąpienia w formie pisemnej od takiej 
Umowy, w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego 
terminu wystarczy wysłanie do Operatora oświadczenia o odstąpieniu przed 
jego upływem. W razie wykonania przez Abonenta powyŜszego prawa 
odstąpienia od Umowy zawartej na warunkach Promocji poza lokalem 
Operatora, wówczas Umowę uwaŜa się za nie zawartą. Za świadczone Usługi, 
Operatorowi przysługuje odpowiednie wynagrodzenie, tj. w szczególności: 
Opłaty jednorazowe za Aktywację zamówionych przez Abonenta Usług, Opłaty 
okresowe - proporcjonalnie do okresu świadczenia Usług na rzecz Abonenta 
oraz opłaty za wykonane połączenia telefoniczne lub inne Opłaty billingowe, w 
wysokościach wynikających z Cennika właściwego dla wykonanych Usług. 
12. Warunków niniejszej promocji nie moŜna łączyć z warunkami innych promocji 
na Usługi telefonii komórkowej, chyba Ŝe regulaminy tych promocji stanowią 
inaczej. Usługa telefonii komórkowej zakupiona w ramach niniejszej promocji 
nie wlicza się do liczby usług ASTER, będącej podstawą do zastosowania 
stawek właściwych dla Abonentów co najmniej 2 usług ASTER w innych 
promocjach ASTER. 
13. Promocja obejmuje Umowy zawarte zgodnie z jej warunkami w okresie 
od 15 stycznia 2009 r. do odwołania.  
14. Warunki promocji są integralną częścią Umowy, o której mowa w pkt.1. 
Postanowienia niniejszego Regulaminu promocji naleŜy interpretować zgodnie 
i łącznie z postanowieniami innych Regulaminów Operatora, o których mowa 
w pkt.3. 
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(1 (1 Cena standardowa
510 zł
590 zł
769 zł

Tabela 2. Dotyczy Abonentów, którzy skorzystaj ą z rabatu specjalnego na wybrany model telefonu lub  modemu komórkowego (nie 
korzystaj ą z rabatu w Opłacie okresowej)

Nokia E51

Przy Aktywacji Data M Przy Aktywacji Data L
Rabat specjalny Cena do zapłaty Rabat specjalny Cena do zapłaty

471 zł 521 zł

Model (4

Option Icon 225

Option GlobeTrotter Express 

1 zł
69 zł
249 zł420 zł 520 zł

59 zł
119 zł
349 zł

451 zł 509 zł

 
1) NaleŜy zaznaczyć kwadrat odpowiadający usłudze, którą Abonent kupuje w ramach niniejszej promocji albo w przypadku tabeli 2 kwadrat odpowiadający usłudze 

oraz wybranemu modelowi telefonu lub modemu komórkowego, jeŜeli Abonent korzysta z rabatu specjalnego.  
2) Opłata okresowa zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem usług świadczonych przez ASTER. 
3) Liczba kolejnych Okresów rozliczeniowych (OR), w których naliczane będą Opłaty okresowe określone w warunkach niniejszej promocji. Okres ten liczony jest 

zawsze począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła Aktywacja Karty SIM (pierwszy Okres rozliczeniowy moŜe być niepełny). Za korzystanie z wybranej usługi po 
zakończeniu Okresu promocji, naliczane będą opłaty okresowe zgodne z wówczas obowiązującym Cennikiem ASTER. 

4) Podstawą do skorzystania z rabatu specjalnego jest zakup wybranego telefonu lub modemu komórkowego u Operatora. Dostępność poszczególnych modeli 
telefonów lub modemów uzaleŜniona jest od aktualnych stanów magazynowych Biur Obsługi Klienta ASTER.     

 
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

(S6/R1/24/0109)

(1 Cennik (2
Do zapłaty w Okresie 

promocji (3
Okres 

promocji
Data M 0,25 GB transferu w abonamencie 39,00 zł 19 zł / 1-24 OR 24 m-ce
Data L 1 GB transferu w abonamencie 59,00 zł 39 zł / 1-24 OR 24 m-ce

Usługa

Tabela 1. Dotyczy Abonentów, którzy skorzystaj ą z rabatu w Opłacie okresowej (nie korzystaj ą z rabatu specjalnego na 
telefon lub modem komórkowy)

 


