Oferta promocyjna „Kto Dzwonił?”
Oferta promocyjna ważna od dnia 28.04.2020 r. do odwołania.
Strona

§ 1 Przedmiot Oferty promocyjnej „Kto Dzwonił?”
1)

Niniejszy Regulamin Oferty promocyjnej „Kto Dzwonił?”, zwany dalej „Ofertą promocyjną” określa
zasady Oferty Promocyjnej organizowanej przez 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 91 958 700,00 PLN, zwaną dalej „Operatorem”.

2)

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

3)

Oferta promocyjna „Kto Dzwonił?” obowiązuje od 28.04.2020 r. do odwołania.
§ 2 Warunki szczegółowe Oferty promocyjnej „Kto Dzwonił?”

1)

Usługa „Kto Dzwonił?” jest bezpłatna i domyślnie aktywna na wszystkich Kartach SIM Użytkowników
wRodzinie z dniem uruchomienie niniejszej Oferty Promocyjnej.

2)

Użytkownik wRodzinie może sprawdzić status Usługi „Kto Dzwonił?” poprzez wpisanie na klawiaturze
telefonu krótkiego kodu USSD *200*9#

3)

Użytkownik wRodzinie może dokonać bezpłatnej dezaktywacji Usługi „Kto Dzwonił?” poprzez wpisanie
na klawiaturze telefonu Użytkownika wRodzinie kodu USSD *200*90#

4)

Ponowna aktywacja Usługi jest możliwa poprzez wprowadzenie na klawiaturze telefonu krótkiego kodu
USSD *200*91#

5)

W ramach Oferty promocyjnej „Kto Dzwonił?” Użytkownik wRodzinie ma możliwość korzystania z Usługi
polegającej na przekazywaniu Użytkownikowi wRodzinie informacji o nieodebranym połączeniu.
Informacja o nieodebranym połączeniu wysyłana jest SMS-em za każdym razem w następujących
sytuacjach, gdy Użytkownik wRodzinie:
a)
b)
c)

miał wyłączony telefon,
był poza zasięgiem sieci,
prowadził inną rozmowę.

6)

SMS zawiera numer telefonu oraz datę i godzinę nieodebranego połączenia.

7)

SMS nie zostanie wysłany w przypadku gdy system nie rozpozna numeru dzwoniącego (np. osoba
dzwoniąca ma włączoną Usługę CLIR – numer jest zastrzeżony).
§ 3 Postanowienia końcowe

1)

Pozostałe warunki świadczenia Usług dla Użytkowników wRodzinie określa „Regulamin świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przez Aero2 Sp. z o.o. dla Użytkowników wRodzinie” i „Cennik usług prepaid
wRodzinie”

2)

Wszelkie wyrazy i wyrażenia pisane w treści z dużej litery mają swoje znaczenie nadane in definicją
znajdującą się w niniejszej Ofercie promocyjnej, „Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
przez Aero 2 Sp. z o.o. dla Użytkowników wRodzinie” l Regulaminie i Cenniku Oferty promocyjnej „Nowa
taryfa wRodzinie” i „Cenniku usług prepaid wRodzinie”.

3)

W przypadku sprzeczności postanowień Oferty promocyjnej z postanowieniami „Regulaminu
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Aero2 Sp. z o.o. dla Użytkowników wRodzinie” lub
Regulaminu i Cennik Oferty promocyjnej „Nowa taryfa wRodzinie” i „Cennika usług prepaid wRodzinie”,
pierwszeństwo w stosowaniu ma niniejsza Oferta Promocyjna.

4)

Treść Oferty Promocyjnej „Kto Dzwonił?” dostępna jest w siedzibie Operatora oraz na stronie
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internetowej wRodzinie.com.pl.
5)

Oferta promocyjna „Kto Dzwonił?” może być łączona z innymi ofertami dostępnymi w Regulamin
i Cennik Oferty promocyjnej „Nowa taryfa wRodzinie” i „Cennik usług prepaid wRodzinie” oraz innymi
Ofertami promocyjnymi, określonymi w odrębnych regulaminach dotyczących Ofert promocyjnych
chyba, że te stanowią inaczej.

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 Oferty Promocyjnej lub odwołaniu Oferty promocyjnej
będzie opublikowana na stronie internetowej www.wRodzinie.com.pl lub w inny sposób podana do
publicznej wiadomości.
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