Regulamin Oferty promocyjnej
„Złoty Numer w Złotej Cenie”
Oferta promocyjna ważna od dnia 23 listopada 2015 roku do odwołania

§ 1. Przedmiot Regulaminu Oferty promocyjnej „Złoty Numer w Złotej Cenie”
1.

2.

Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej „Złoty Numer w Złotej Cenie”, zwanej dalej „Ofertą
promocyjną”, organizowanej 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 PLN, zwaną dalej „Operatorem”.
Operator prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych pod nr 8223.
§ 2. Warunki skorzystania z Oferty promocyjnej „Złoty Numer w Złotej Cenie”

1.

2.
3.

4.

5.

Oferta promocyjna „Złoty Numer w Złotej Cenie” skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych
usługami świadczonymi przez Operatora oraz do Użytkowników wRodzinie, zwanych dalej
„Użytkownikami”.
Operator w ramach Oferty promocyjnej oferuje Użytkownikom, możliwość zakupu Karty SIM posiadającej
Złoty Numer, w promocyjnej cenie 100 PLN brutto.
Aby dokonać zakupu Karty SIM w ofercie ” Złoty Numer w Złotej Cenie”, należy zalogować się w sklepie
Internetowym wRodzinie pod adresem http://wrodzinie.com.pl/sklep/startery i dalej postępować zgodnie
z instrukcjami zawartymi na stronie sklepu Internetowego.
Zakupiona Karta SIM zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w zależności
od opcji wybranej przez osobą dokonującą zakupu, najpóźniej do 3 dni roboczych, od dnia zaksięgowania
wpłaty na koncie Operatora.
Wysyłka Pocztą Polską realizowana jest na koszt Operatora, natomiast koszt przesyłki kurierskiej ponosi
Użytkownik.
§ 3. Postanowienia końcowe

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Pozostałe warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników wRodzinie wskazane są
w „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Aero 2 Sp. z o.o. dla Użytkowników
wRodzinie” i Cenniku Usług, dostępnych na stronie internetowej www.wrodzinie.com.pl.
Wszelkie wyrazy i wyrażenia pisane w treści Oferty promocyjnej z dużej litery mają swoje znaczenie
nadane im definicją znajdującą się w „Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez
Aero 2 Sp. z o.o. dla Użytkowników wRodzinie” lub w Cenniku Usług.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą promocyjną zastosowanie mają postanowienia
obowiązującego „Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Aero 2 Sp. z o.o.
dla Użytkowników wRodzinie” i Cennika Usług.
W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej Oferty promocyjnej z postanowieniami „Regulaminu
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Aero 2 Sp. z o.o. dla Użytkowników wRodzinie” lub Cennika
Usług, pierwszeństwo w stosowaniu ma niniejsza Oferta promocyjna.
Treść niniejszej Oferty promocyjnej dostępna jest w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej
www.wrodzinie.com.pl.
Operator ma prawo do zmiany lub odwołania Oferty promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyny,
z zastrzeżeniem, że zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki dotychczas nabyte przez
Użytkowników wRodzinie. Informacja o zmianie niniejszego regulaminu będzie opublikowana na stronie
internetowej www.wrodzinie.com.pl lub w inny sposób podany do publicznej wiadomości.
Oferta promocyjna nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi określonymi w odrębnych regulaminach
dotyczących ofert promocyjnych, chyba że regulaminy te stanowią inaczej.
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