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Szanowny Kliencie, 

 
w imieniu Premium Mobile Sp. z o.o., świadczącego usługę pod marką a2mobile, pragniemy 
poinformować, że w dniu 30 czerwca 2019 r. nastąpi zakończenie obowiązywania (odwołanie) 
Regulaminu i Cennika Oferty promocyjnej „Pakiety 3w1 + dodatkowe” (dalej: „Pakiety 3w1 + 
dodatkowe”). Do tego dnia mogą jeszcze Państwo kupować Pakiety dostępne w ramach tej oferty. 
Pakiety będą ważne przez okres 31 dni od dnia ich zakupu.   
 
Od 1 lipca 2019 nie będzie już możliwości nabycia usługi „Pakiety 3w1 + dodatkowe”, jak również 
nie zostaną one automatycznie odnowione (w sytuacji aktywnej odnawialności pakietu). W związku 
z tym mogą Państwo dalej korzystać z naszych usług, jednakże zgodnie z opłatami podstawowymi 
określonymi w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych a2mobile: 
 
 

 Usługa  Jednostka Cena brutto 

1.  Połączenia głosowe do wszystkich sieci 
stacjonarnych i komórkowych w Polsce 

minuta (naliczanie 
sekundowe) 

0,18 PLN 

2.  SMS do wszystkich sieci komórkowych 
w Polsce 

1 szt. 0,18 PLN 

3.  MMS do wszystkich sieci komórkowych 
w Polsce 

1 szt. 0,18 PLN 

4.  Transmisja danych w Polsce (APN: 
a2mobile.pl)  

1 MB 0,18 PLN 

 
 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się i skorzystania z Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne 
Pakiety”, którą można aktywować poprzez wpisanie na klawiaturze telefonu kodu USSD *119*1#  
Szczegóły oferty oraz aktualny Cennik znajdziecie Państwo na stronie www.a2mobile.pl w zakładce 

„Dokumenty”. 

 
W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo skorzystać z prawa do 
wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie tych 
zmian. 
 
 
Pozdrawiamy, 

a2mobile 

http://www.a2mobile.pl/

