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___________________________            _________________________ 
               Abonent        Przedstawiciel Operatora 
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Tabela nr 1. Szczegółowe zestawienie korzy ści dla Abonenta w ramach promocji "Pakiet XS" (1

Pakiet XS n/d n/d 7 zł 30 min 24 m-cy

Pakiet XS Nokia 1661 1zł (obniŜka 168zł) 12 zł 30 min 24 m-ce
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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 osób 
nieposiadających usług w ASTER oraz obecnych Abonentów ASTER, którzy w okresie 
jej trwania, zawrą z Operatorem na warunkach określonych niniejszym Regulaminem 
(„Regulamin”) Umowę o świadczenie Usług telefonii komórkowej (dalej „Umowa”) w 
zakresie Pakietu XS. 
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 
Cenniku. 
4. W ramach niniejszej promocji Abonent przyjmuje na siebie: 
4.1 zobowiązanie niepienięŜne do korzystania z Usługi na warunkach określonych 
niniejszym Regulaminem przez Okres promocji wskazany w Tabeli nr 1, w tym 
pierwszy moŜe być niepełny. 
4.2 zobowiązanie pienięŜne do uiszczania opłat okresowych i bilingowych oraz innych 
opłat za Usługi ASTER w wysokości wskazanej w Tabeli nr 1 z uwzględnieniem 
przyznanych korzyści zgodnie z warunkami niniejszej promocji oraz odpowiednimi 
Cennikami. 
5. W ramach niniejszej promocji Abonent uzyskuje od Operatora: 
5.1 obniŜkę w Opłacie aktywacyjnej Karty SIM w wysokości 103 zł w stosunku do 
aktualnie obowiązującego Cennika, w taki sposób Ŝe opłata za Aktywację Karty SIM 
wynosi 19 zł; 
5.2 obniŜkę w Opłacie miesięcznej za Pakiet XS w stosunku do aktualnie 
obowiązującego Cennika. Szczegółowe zestawienie korzyści Abonenta, w tym ceny do 
zapłaty po uwzględnieniu kwoty obniŜki przedstawiono w Tabeli nr 1. 
6. Dodatkowo nowi i obecni Abonenci ASTER przy zakupie Pakietu SX na 
warunkach niniejszej promocji mogą skorzystać ze specjalnej obniŜki na wybrane 
modele telefonów komórkowych. Wysokość specjalnych obniŜek oraz ceny do zapłaty 
po uwzględnieniu tych obniŜek wyszczególnione są w Tabeli nr.1 
7. W celu wypełnienia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa jest w pkt. 
4.1, wymagane jest, aby Abonent korzystał z wybranej Usługi na warunkach 
niniejszego Regulaminu przez minimalny Okres promocji określony w pkt. 4.1. W 
przypadku utraty prawa do korzystania z Usługi w ramach Umowy zawartej na 
warunkach niniejszego Regulaminu z przyczyn leŜących po stronie Abonenta przed 
upływem Okresu promocji Abonent jest zobowiązany, na pisemne Ŝądanie Operatora, 
do zapłaty kwoty roszczenia odszkodowawczego Operatora z tytułu naruszenia przez 
Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt. 4.1, nie przekraczającej wartości 
korzyści przyznanych Abonentowi w ramach promocji, pomniejszonej o proporcjonalną 
jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 
 
 

8. Dodatkowo w okresie trwania niniejszej promocji, w ramach promocyjnej opłaty za 
Pakiet XS zostanie przyznany Abonentowi pakiet minut określony w Tabeli nr 1 zamiast 
pakietu minut wynikającego z Cennika.  
9. Zmiana Pakietu telefonii komórkowej jest moŜliwa w kaŜdym czasie na warunkach 
określonych w Cenniku, przy czym nawet po zmianie Pakietu zastosowanie ma pkt.6 
niniejszej promocji. 
10. Abonenci 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 bilingowe, w wysokościach 
wynikających z Cennika właściwego dla wykonanych Usług.  
11. Operator zastrzega sobie prawo do Aktywacji Karty SIM w ciągu 5 dni roboczych od 
momentu zawarcia Umowy. 
12. 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.  
13. 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 posiadanych przez Abonenta, będących podstawą do zastosowania stawek 
właściwych dla Abonentów co najmniej 2 Usług ASTER w innych promocjach ASTER. 
14. Promocja obejmuje Umowy zawarte zgodnie z jej warunkami w okresie od 27 
listopada 2009 r. do odwołania.  
15. 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

 
 

1) NaleŜy zaznaczyć kwadrat odpowiadający usłudze, którą Abonent kupuje w niniejszej promocji. 
2) Opłata jednorazowa. Podstawą do skorzystania z obniŜki specjalnej jest zakup oraz terminowe uregulowanie naleŜności wskazanej na fakturze za telefon 

komórkowy. Dostępność wskazanego w promocji telefonu uzaleŜniona jest od aktualnych stanów magazynowych Operatora. Telefon komórkowy jest wydawany 
w Salonie 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. Za korzystanie z Pakietu XS po zakończeniu okresu promocji, naliczane będą Opłaty 
abonamentowe zgodne z wówczas obowiązującym Cennikiem. 

4) Pakiet minut do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych. Po wyczerpaniu czasu z pakietu minut zawartych w Opłacie abonamentowej, 
korzystanie z usług jest płatne poza Opłatą abonamentową zgodnie z Cennikiem usług świadczonych przez ASTER. JeŜeli Aktywacja Karty SIM nastąpi w trakcie 
Okresu rozliczeniowego, pakiet minut za ten okres zostanie wyliczony proporcjonalnie do liczby dni, w których Abonent korzystał z usługi w danym Okresie 
rozliczeniowym. Minuty do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych wliczone w abonament są wymienne na SMSy i MMSy do krajowych 
operatorów komórkowych oraz pakiety danych według przelicznika 1 min. = 3 SMSy = 1 MMS = 3 pakiety danych po 100 kB. Minuty zawarte w opłacie 
abonamentowej w Ŝadnym z przypadków nie są rozliczane za połączenia i usługi o podwyŜszonej opłacie, za  SMSy do sieci stacjonarnej, za połączenia i usługi 
międzynarodowe oraz inicjowane w roamingu. Pakiet minut odnawia się w kaŜdym Okresie rozliczeniowym. Niewykorzystane minuty nie przechodzą do kolejnego 
Okresu rozliczeniowego. Czas połączeń w ramach pakietu minut zawartych w Opłacie abonamentowej rozliczany jest za kaŜdą rozpoczętą sekundę połączenia, 
za wyjątkiem połączeń głosowych do sieci, której operatorem jest P4 Sp. z o.o., których czas rozliczany jest za kaŜde rozpoczęte 30 sekund. 

 
 

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


