
Regulamin Oferty promocyjnej 
 „Minuty gratis luty 2016”  
Oferta promocyjna ważna jest od dnia 24 lutego do 1 marca 2016 roku 

 

 

Aero 2 Sp. z o.o., właściciel oferty wRodzinie, z siedzibą w (04-028) Warszawa; al. Stanów Zjednoczonych 61A;  
NIP 701-01-23-529; REGON 141266349; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy; XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000305767; Kapitał zakładowy: 113 200 000,00 PLN; 
www.wRodzinie.com.pl 

 

 
§ 1. Przedmiot Regulaminu Oferty promocyjnej „Minuty gratis luty 2016” 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Oferty promocyjnej „Minuty gratis luty 2016”, 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”. 

2. Operator prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych pod nr 8223. 

 

§ 2. Warunki skorzystania z Oferty promocyjnej „Minuty gratis luty 2016” 
1. Oferta promocyjna „Minuty gratis luty 2016” skierowana jest do wszystkich użytkowników telefonii komórkowej 

„wRodzinie”, zwanych dalej „łącznie „Użytkownikami” lub  każdy indywidualnie „Użytkownikiem”. 
2. Operator w ramach Oferty promocyjnej oferuje Użytkownikom dodatkowe środki w postaci bezpłatnych minut do 

wykorzystania na krajowe połączenia głosowe wewnątrz sieci, do sieci stacjonarnych oraz do innych sieci 
komórkowych, z wyłączeniem numerów skróconych AUS oraz numerów 70x, w wysokości określonej poniżej, zwane 
dalej „Bonusem”: 
a) 25 bezpłatnych minut ważnych do 31.03.2016 roku za doładowanie o wartości 25 zł, 
b) 50 bezpłatnych minut ważnych do 31.03.2016 roku za doładowanie o wartości 50 zł. 

3. Warunkiem przyznania Bonusu jest zakup dowolnego kuponu doładowującego w Sklepach Żabka lub Freshmarket  
w okresie trwania promocji „Minuty gratis luty 2016” i uzupełnienie konta z wykorzystaniem tego kuponu nie później 
niż do 31.03.2016 roku. Lista sklepów dostępna jest na stronach internetowych www.zabka.pl oraz 
www.freshmarket.pl. 

4. Bonusem zostanie doładowane konto Użytkownika w terminie do 2 dni roboczych od spełnienia warunku jego 
przyznania zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

5. W okresie obowiązywania Oferty promocyjnej Użytkownik może wielokrotnie doładować konto telefonu wRodzinie  
i tym samym otrzymać Bonus za każde z dokonanych doładowań. 

6. Bezpłatne minuty przyznane w ramach Bonusu są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed środkami 
pieniężnymi na koncie Użytkownika. 

7. Użytkownicy mają możliwość skorzystania z przyznanego Bonusu do 31.03.2016 roku. Bezpłatne minuty nie 
wykorzystane w tym terminie przepadają. 

8. Użytkownicy nie mają możliwości rezygnacji z przyznanego Bonusu, nie ma możliwości uzyskania ekwiwalentu 
pieniężnego w zamian za przyznany Bonus ani nie ma możliwości transferu bezpłatnych minut z Bonusu na konto 
innego Użytkownika. 

9. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia ilości posiadanych na koncie bezpłatnych minut (obejmujących środki 
przyznane w ramach Bonusu) poprzez sprawdzenie stanu konta kodem *111#. 

 

§ 3. Postanowienia końcowe 
1. Pozostałe warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Użytkowników telefonii komórkowej „wRodzinie” 

wskazane są w „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Aero 2 Sp. z o.o. dla Użytkowników 
wRodzinie” oraz w Cenniku Usług, dostępnych na stronie internetowej www.wrodzinie.com.pl. 

2. 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. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą promocyjną zastosowanie mają postanowienia obowiązującego 
„Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Aero 2 Sp. z o.o. dla Użytkowników wRodzinie” oraz 
Cennika Usług, dostępnych na stronie internetowej www.wrodzinie.com.pl. 

4. 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.   

5. Treść niniejszej Oferty promocyjnej dostępna jest w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej 
www.wrodzinie.com.pl. 

6. 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. 
Informacja o zmianie niniejszego regulaminu będzie opublikowana na stronie internetowej www.wrodzinie.com.pl lub 
w inny sposób podany do publicznej wiadomości. 

7. 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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