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Aero2 startuje z promocją „Rozdajemy Gigabajty“ 

 

 

Użytkownicy Bezpłatnego Dostępu do Internetu mają w tym tygodniu kolejny 

powód do świętowania. Oprócz ogłoszonego już przedłużenia BDI na kolejne lata, 

operator Aero2 ogłasza rozpoczęcie promocji „Rozdajemy Gigabajty“ będącej 

ofertą łączoną z usługami sieci komórkowej a2mobile. 

 

„Rozdajemy Gigabajty“ to promocja przygotowana dla użytkowników BDI, którzy już 

są użytkownikami sieci komórkowej a2mobile, zakupią starter a2mobile lub 

przeniosą swój dotychczasowy numer komórkowy do sieci a2mobile, której 

operatorem jest Aero2. W ramach promocji „Rozdajemy Gigabajty“ w ciągu 12 

miesięcy użytkownik BDI będzie mógł otrzymać nawet 36 GB danych w pakietach 

komercyjnych z dostępnym LTE. 

 

Aby na karcie Aero2 BDI został uruchomiony trwający miesiąc komercyjny pakiet 

danych o wielkości 3 GB z dostępem do LTE, wystarczy włączyć na numerze 

komórkowym w a2mobile miesięczny pakiet podstawowy z usługami komórkowymi. 

Do promocji uprawnione są pakiety Obfity, kosztujący 19 zł i pakiet Suty za 25 zł. 
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Obfity 19 zł 5 GB Bez limitu 100 min Bez limitu 100 SMS 3 GB 

Suty 25 zł 10 GB Bez limitu Bez limitu 100 min Bez limitu Bez limitu 3 GB 



Użytkownicy BDI mogą zgłosić chęć udziału w promocji na dwa sposoby. Ci którzy nie 

mają jeszcze numeru telefonu w a2mobile, mogą w trakcie składania zamówienia na 

starter na stronie a2mobile.pl zgłosić swój numer do promocji. Drugą ścieżką 

zgłoszenia jest wysłanie SMSa z telefonu w sieci a2mobile zawierającego numer karty 

SIM Aero2 BDI na numer 8080 i jest to rozwiązanie dla tych, którzy już mają numer w 

sieci a2mobile i kartą BDI lub przenoszą swój numer komórkowy do a2mobile. 

 

„Takie połączenie ofert daje naszym użytkownikom naprawdę solidną paczkę usług w 

bardzo atrakcyjnej cenie. W najlepszym pakiecie za 25 zł w a2mobile użytkownik 

dostanie nielimitowane połączenia i smsy na komórki, 10 GB danych, 100 min na 

stacjonarne i jeszcze  dodatkowo 3 GB na karcie BDI. Jest to doskonałe rozwiązanie 

dla osób używających więcej niż 1 urządzenia korzystającego z transmisji danych.“ – 

tłumaczy Piotr Janik, członek zarządu Aero2. 

 

a2mobile jest marką należącą do Aero2, pod którą operator oferuje usługi 

komórkowe. Sieć a2mobile ze swoim zasięgiem LTE dociera do niemal 97% 

mieszkańców Polski i jako pierwsza w Polsce swoim wszystkim użytkownikom 

zaoferowała usługę WiFi Calling. 

 


