Cennik promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi PAKIETY AERO oraz Usług
dodatkowych („Cennik”).
Obowiązuje od 11 maja 2016r. do odwołania.

Usługi wskazane w Cenniku świadczone są przez operatora telekomunikacyjnego „Aero2” Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305767, o kapitale zakładowym 260.000.000 PLN,
NIP 7010123529.
Wyrazy pisane w Cenniku wielką literą posiadają definicje nadane im w Regulaminie
promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi Telekomunikacyjnej PAKIETY AERO,
chyba że co innego zostało wyraźnie wskazane w Cenniku.
Rodzaje Taryf i Pakietów Danych wraz z opłatami w Usłudze PAKIETY AERO
Usługa PAKIETY AERO jest świadczona na Karcie SIM, udostępnianej zgodnie z Regulaminem
Bezpłatnego
Dostępu
do
Internetu
dostępnym
pod
adresem
http://www.aero2.pl/Bezplatny-Internet/Zamow-karte/Regulamin.
Usługa PAKIETY AERO świadczona jest 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.
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Cennik PAKIETY AERO od 11.05.2016r.
Wszystkie opłaty podane w Cenniku zawierają podatek VAT.
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Opłaty za usługi dodatkowe:
Nazwa usługi dodatkowej

Opłata

Opłata za E-Fakturę udostępnianą na e-koncie Abonenta po
uiszczeniu (zaksięgowaniu) opłaty za Pakiet Danych

0 zł

Papierowa Faktura aktywowana na zamówienie Abonenta
(jednorazowa opłata aktywacyjna)

200 zł

Opłata za wydanie duplikatu lub wymianę Karty SIM*

35 zł

*Wymiana karty SIM uwzględnia koszty wysyłki. Wydanie nowej karty SIM następuje na
koszt Abonenta, jeśli powód wymiany nie wynika ze strony Operatora. Opłata nie jest
pobierana w przypadku uzyskania duplikatu Karty SIM zgodnie z Regulaminem Bezpłatnego
Dostępu do Internetu dostępnym pod adresem http://www.aero2.pl/BezplatnyInternet/Zamow-karte/Regulamin.
Operator świadczy Usługę PAKIETY AERO w oparciu o standardowe Karty SIM z możliwością
wyłamania do formatu microSIM.
Informacje dodatkowe
Zarządzanie przez Abonenta swoimi usługami (m.in. sprawdzenie stanu Pakietu Danych,
zakup Pakietu Danych, pobranie E-faktury) możliwe jest poprzez wybór odpowiedniej opcji
po zalogowaniu przez stronę internetową do własnego konta w Elektronicznym Biurze
Obsługi Klienta [E-BOK] na stronie http://moje.aero2.pl
Zużycie wskutek wykorzystania dostępnej w ramach Pakietu Danych ilości transmisji danych,
rozliczane jest za faktyczne zużycie danych z dokładnością do 1 bajta.
Widoczny w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta [E-BOK] stan zużycia Pakietu Danych, nie
uwzględnia danych zużytych przez ostatnie 30 minut korzystania z Usług PAKIETY AERO.
Podawana wartość zużycia jest zaokrąglana w górę do 1 MB (megabajt).
Informacja dla Pakietów Aero bez ograniczeń prędkości, w ramach dostępnej technologii.
Maksymalna prędkość pobierania danych ograniczona jest wyłącznie technologią transmisji
danych z jakiej korzysta Abonent oraz uzależniona jest od: specyfikacji technicznej
Urządzenia Końcowego (np. modemu, routera, tabletu), zasięgu sieci operatora, obciążenia
stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz warunków atmosferycznych. Wysyłanie i
odbieranie danych w technologii LTE (Long Term Evolution) jest możliwe przy użyciu
Urządzenia Końcowego umożliwiającego wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE,
pod warunkiem, że aktualne miejsce korzystania z Internetu znajduje się w zasięgu sieci LTE.
Mapa zasięgu dostępna na stronie aero2.pl.

Cennik PAKIETY AERO od 11.05.2016r.
Wszystkie opłaty podane w Cenniku zawierają podatek VAT.
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