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Regulamin Promocji "Jesienny Pakiet Testowy" z dnia 30 września 2016 r. 

 

§ 1 Zasady ogólne 

1. Niniejszy Regulamin Promocji "Jesienny Pakiet Testowy" z dnia 30 września 2016 r. (dalej 
„Regulamin Promocji") określa warunki promocyjnej aktywacji oraz świadczenia promocyjnej, 
telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi PAKIETY AERO i związanych z nią usług dodatkowych 
(dalej „Usługi") przez spółkę działającą pod firmą Aero 2 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 113 200 000,00 zł 
opłaconym w całości, zwaną dalej „Operatorem". 

2. Z niniejszej Promocji „Jesienny Pakiet Testowy " (dalej „Promocja") na warunkach określonych 
w Regulaminie Promocji może skorzystać osoba będąca Korzystającym w rozumieniu 
Regulaminu Bezpłatnego Dostępu do Internetu, dostępnego pod adresem 
http://www.aero2.pl/Bezplatny-Internet/Zamow-karte/Regulamin, zwana w dalszej części 
Regulaminu Abonentem, która nie korzystała z innej promocyjnej telekomunikacyjnej 
przedpłaconej usługi świadczonej przez Operatora oraz spełniła warunki określone w § 2 ust. 2 
w szczególności wyraziła dobrowolną zgodę na dostarczanie drogą elektroniczną na wskazany 
przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej treści zmiany warunków Umowy o 
świadczenie Usługi PAKIETY AERO (dalej: „Umowa", zawartej na warunkach Promocji z chwilą 
Aktywacji pomiędzy Operatorem a Abonentem, potwierdzeń zmian Umowy dokonywanych 
przez Abonenta wraz z informacją o zakresie i terminie wprowadzenia tych zmian oraz innych 
przewidzianych prawem informacji zawiadomień i oświadczeń. Wyrażenie niniejszej zgody nie 
uchybia uprawnieniom Abonentów do zażądania dostarczenia przez Operatora konkretnych 
informacji zawiadomień lub oświadczeń w papierowej formie pisemnej w szczególności w 
postępowaniu reklamacyjnym. 

3. Promocja obowiązuje od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. 

§ 2. Opis Promocji 

1. Abonent, który skorzysta z Promocji i spełni warunki opisane w Regulaminie Promocji, w 
szczególności w par. 1 ust i par. ust. 2 otrzyma bezpłatnie jeden Pakiet Danych o parametrach 
określonych w ust. 3 i w drodze Aktywacji zawrze drogą elektroniczną Umowę na podstawie 
której Operator będzie świadczył na rzecz Abonenta Usługę PAKIETY AERO. Usługa PAKIETY 
AERO świadczona jest zgodnie z Regulaminem świadczenia przez Aero 2 Sp. z o.o. promocyjnej 
telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi PAKIETY AERO (oferta promocyjna), zwanym dalej 
„Regulaminem" oraz Cennikiem promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi 
PAKIETY AERO oraz Usług dodatkowych zwanym dalej „Cennikiem". Aktywując Pakiet Danych 
Abonent zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w Regulaminie i Cenniku. 

2. Warunkiem skorzystania z Promocji na zasadach opisanych w Regulaminie Promocji jest łączne 
spełnienie następujących warunków: 

a) bycie Korzystającym w rozumieniu Regulaminu Bezpłatnego Dostępu do Internetu, 
dostępnego pod adresem http://www.aero2.pl/Bezplatny- 
Internet/Zamowkarte/Regulamin i posiadanie aktywnej Karty SIM; 

b) potwierdzenie danych Abonenta podczas pierwszej rejestracji w celu otrzymania 

http://www.aero2.pl/Bezplatny-Internet/Zamow-karte/Regulamin
http://www.aero/


Regulamin Promocji „Jesienny Pakiet Testowy” z dnia 30 września 2016r. Strona 2/2 
 

nieodpłatnego Pakietu Danych zgodnie z instrukcjami Operatora zawartymi na stronie 
internetowej sklep.aero2.pl; 

c) akceptacja Regulaminu i Cennika; 
d) wyrażenie dobrowolnej zgody na dostarczanie drogą elektroniczną na wskazany przez 

Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej treści zmiany warunków Umowy, w 
tym określonych w Regulaminie, potwierdzeń zmian Umowy dokonywanych przez 
Abonenta wraz z informacją o zakresie i terminie wprowadzenia tych zmian oraz innych 
przewidzianych prawem informacji, zawiadomień i oświadczeń, z zastrzeżeniem że 
wyrażenie niniejszej zgody nie uchybia uprawnieniom Abonentów do zażądania 
dostarczenia przez Operatora konkretnych informacji, zawiadomień lub oświadczeń w 
papierowej formie pisemnej, w szczególności w postępowaniu reklamacyjnym; 

e) podanie numeru telefonu Abonenta oraz wyrażenie przez Abonenta dobrowolnej zgody 
na przeprowadzenie przez Operatora telefonicznej ankiety satysfakcji z korzystania z 
bezpłatnego Pakietu Testowego; 

f) Posiadanie Urządzenia Końcowego. 

3. Pakiet Danych o którym mowa w par 2 ust. 1 posiada następujące parametry: 

a) maksymalna prędkość (przepływność) transmisji danych bez ograniczeń w ramach 
dostępnej technologii 

b) Ilość transmisji danych w Okresie Ważności Pakietu Danych – 30 GB 
c) Okres Ważności Pakietu 30 dni od dnia Aktywacji 
d) Pakiet Danych w ramach transmisji z wykorzystaniem pasm częstotliwości 800MHz, 

900MHz, 1800MHz i 2100MHz przy wykorzystaniu technologii 2G, WCDMA (3G) oraz 
LTE, przy czym dostępność technologii dla każdego ze wskazanych pasm uwarunkowana 
jest od aktualnego miejsca korzystania i Urządzenia Końcowego. 

4. Skorzystanie z Promocji nie wiąże się dla Abonenta z koniecznością żadnych dodatkowych 
opłat, ale Abonent zobowiązany jest do zapłaty za ewentualne inne zamówione usługi 
świadczone przez Operatora w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z Regulaminem i 
Cennikiem. 

§ 3. Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, w tym w zakresie definicji pojęć 
pisanych wielką literą, a nie zdefiniowanych odmiennie w Regulaminie Promocji, zastosowanie 
znajdują postanowienia obowiązującego Regulaminu świadczenia przez Aero 2 Sp z o.o. 
promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi PAKIETY AERO (oferta promocyjna) oraz 
Cennika promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi PAKIETY AERO oraz innych 
usług świadczonych przez Operatora wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasad 
ich naliczania. 

 


