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Warszawa, 14 czerwca 2017 r. 

 

Użytkowniku a2mobile! 

 

Informujemy, że z dniem 15 czerwca 2017 r. zostaje wprowadzona nowa Oferta promocyjna „Roaming 

międzynarodowy”.  

Jednocześnie z dniem 15 lipca 2017 r. zmianie ulegnie Regulamin i Cennik Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne 

Pakiety” w zakresie opłaty za usługi podstawowe transmisji danych. 

 

Nowa Oferta promocyjna „Roaming międzynarodowy” wynikająca z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności 
ruchomej wewnątrz Unii oraz na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr (UE) 
2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki 
uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu 
detalicznych usług roamingu oraz dotyczącego wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na 
potrzeby tej oceny w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 
2017 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych 
rynków usług roamingu i z zmianą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2012 r. nr 
531/2012 (Dz.U. UE L 172/10), z dniem 15 czerwca 2017 r., nastąpi wynikająca ze zmiany przepisów prawa, 
zmiana cenników i regulaminów promocji roamingowych w zakresie Polityki Uczciwego Korzystania z usług w 
roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii w zakresie usług: wykonywanie lub odbieranie połączeń 
głosowych, wysyłanie lub odbieranie wiadomości SMS/MMS, transmisja danych („Roaming Regulowany”). 
 

 

Treść nowej Oferty promocyjnej „Roaming międzynarodowy”, która zacznie obowiązywać od 15 czerwca 2017 

r., dostępna jest na stronie internetowej www.a2mobile.pl. 

 


