Oferta Promocyjna Usługi „MMS za 18 gr”
dla Użytkowników a2mobile
Oferta promocyjna ważna od dnia 27 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r.

§ 1 PRZEDMIOT OFERTY PROMOCYJNEJ USŁUGI „MMS za 18 gr”
1) Niniejsza Oferta promocyjna Usługi „MMS za 18 gr”, zwana dalej „Ofertą promocyjną” określa zasady Oferty
Promocyjnej organizowanej przez spółkę działającą pod firmą Aero2 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 260 000
000,00 PLN, zwaną dalej „Operatorem”.
2) Operator prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych pod nr 8223.
3) Oferta promocyjna jest świadczona od 27 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r.
§ 2 WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ „MMS”
1) Z niniejszej Oferty Promocyjnej na warunkach określonych w Ofercie może skorzystać obecny Użytkownik, który kupił
i Aktywował Zestaw startowy lub złożył wniosek o przeniesienie numeru przed 27 marca 2017 r., a w okresie
obowiązywania promocji skonfiguruje ustawienia telefonu dotyczące świadczenia usługi MMS w sposób, o którym
mowa w § 3 pkt 1.
2) Konfiguracja telefonu w sposób określony w § 3 pkt 1 oznacza wyrażenie woli skorzystania z Oferty promocyjnej MMS
na warunkach określonych w niniejszej Ofercie promocyjnej.

§ 3 KONFIGURACJA I CENNIK USŁUGI MMS
1) Konfiguracja MMS może nastąpić poprzez:
a) Wpisanie w ustawieniach telefonu następujących danych:
Punkt dostępu (APN): a2mms
Uwierzytelnianie: brak
Nazwa: brak
Hasło: brak
MMSC: http://mms.aero2.pl:8002
Proxy dla MMS: 212.2.96.16
Port MMS: 8080
Odbiór MMSów w roamingu: automatyczny
b) W celu otrzymania wiadomości konfiguracyjnej należy wysłać bezpłatnego SMS o treści „MMS” na numer 8090
2) Wysokość opłat w ramach Usług MMS w Polsce:
Usługa

Jednostka taryfikacyjna

Cena brutto

Wysłanie MMS do wszystkich sieci komórkowych w Polsce

1 szt.

0,18 PLN

3) Warunkiem wysłania/odebrania MMS jest znajdowanie się Karty SIM a2mobile w Okresie ważności konta usług
wychodzących oraz posiadanie Wartości konta w kwocie pozwalającej na pokrycie opłaty wskazanej w powyższej
tabeli, czyli co najmniej 0,18 PLN dla Usługi MMS w Polsce.
4) Opłaty za wysyłanie MMS naliczane są niezależnie od tego, czy numer telefonu lub ustawienia MMS zostały poprawnie
wpisane.
5) Ważność MMS wynosi 48 godzin. Jeżeli MMS nie zostanie dostarczony do odbiorcy w tym czasie, zostaje
automatycznie usunięty z systemu.
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6) Opłata za wysłanie MMS do jednego adresata naliczana jest za każdą rozpoczętą jednostkę taryfikacyjną niezależnie
od wielkości MMS. Za wysłanie MMS jednocześnie do kilku adresatów, opłata zostanie naliczona tak, jak za wysłanie
MMS do każdego z adresatów osobno.
7) Opłata za wysłanie MMS pobierana jest niezależnie od treści wysyłanej wiadomości i rodzaju serwisu przypisanego do
danego numeru.
8) Odbieranie wiadomości MMS następuje automatycznie.
9) Usługi MMS na numery międzynarodowe, specjalne (m. in. MMS Premium, MMS WAP Push Premium), które nie są
wymienione w niniejszej Ofercie Promocyjnej „MMS za 18 gr”, Cenniku lub naszych materiałach informacyjnych nie
są obsługiwane.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Niedozwolone jest stosowanie w niniejszej Ofercie promocyjnej Kart SIM działających w urządzeniach realizujących
funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal, zwanych dalej „Urządzeniami FCT”), urządzeniach
generujących ruch automatyczny, lub maszynowy, lub działających na podobnej zasadzie. W urządzeniach takich
Użytkownik może używać wyłącznie Kart SIM aktywowanych na taryfach specjalnych przeznaczonych dla urządzeń
typu FCT.
2) Pozostałe warunki świadczenia Usług dla Użytkowników a2mobile określa „Regulamin określający zasady świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przez Aero 2 Sp. z o.o. dla Użytkowników a2mobile” i „Cennik Usług Telekomunikacyjnych
a2mobile”.
3) Wszelkie wyrazy i wyrażenia pisane w treści z dużej litery mają swoje znaczenie nadane im definicją znajdującą się w
niniejszej Ofercie promocyjnej, „Regulaminie określającym zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez
Aero2 Sp. z o.o. dla Użytkowników a2mobile” lub „Cenniku Usług Telekomunikacyjnych a2mobile”.
4) W przypadku sprzeczności postanowień Oferty promocyjnej z postanowieniami „Regulaminu określającego zasady
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Aero 2 Sp. z o.o. dla Użytkowników a2mobile” lub „Cennika Usług
Telekomunikacyjnych a2mobile”, pierwszeństwo w stosowaniu ma niniejsza Oferta Promocyjna.
5) Treść Oferty Promocyjnej „MMS za 18 gr” dostępna jest w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej
a2mobile.pl.
6) Oferta promocyjna „MMS za 18 gr” nie może być łączona z Ofertą Promocyjną „Niewyczerpalne Pakiety”.
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