Regulamin Promocji „Nielimitowane rozmowy”
W KLUCZ TELEKOMUNIKACJA Sp. z o.o. („Regulamin”)
Opis Promocji:
1. Promocja „Nielimitowane rozmowy ” („Promocja”) jest organizowana przez Klucz
Telekomunikacja Sp. z o.o.1 i obejmuje Abonentów Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o.
(„Abonenci”).
2. Promocja trwa w okresie od 01.06.2017r. do odwołania („Okres Trwania Promocji”).
3. W ramach Promocji Abonent może aktywować pakiet bezpłatnych minut rozmów krajowych
(„Pakiet Nielimitowane Rozmowy” lub „Pakiet”) po dokonaniu doładowania konta kwotą
15,00 zł oraz wpisaniu (przy użyciu klawiatury telefonu) kodu aktywacyjnego USSD
*121*11*14# i zatwierdzeniu go przyciskiem „zadzwoń”, z możliwością wykorzystania tego
Pakietu w okresie 30 dni od dnia doładowania konta (aktywacji Pakietu).
4. Pakiet Nielimitowane Rozmowy mogą aktywować ci Abonenci, którzy spełnią łącznie
następujące warunki:
a. doładują konto kwotą 15,00 zł celem wykupienia Pakietu,
b. znajdują się w okresie ważności konta,
c. wpiszą krótki kod aktywacyjny USSD wskazany w ust.3 powyżej,
d. posiadają dodatnią wartość swojego konta, co najmniej równą 1 gr (jeden grosz).
5. Włączenie Pakietu nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Klucz Mobile
krótkiego KODU USSD wskazanego w ust. 3 powyżej.
6. Minuty nielimitowane objęte Pakietem można wykorzystać wyłącznie na połączenia krajowe
w sieciach stacjonarnych i komórkowych.
7. Pakiet nie może być wykorzystany w roamingu, a także na SMS, MMS, numery specjalne,
alarmowe, Premium, Pocztę głosową oraz na transmisje danych (Internet).
8. Nie ma możliwości dezaktywacji aktywowanego Pakietu.
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9. Termin ważności Pakietu („Okres ważności Pakietu”) wynosi 30 (trzydzieści) dni licząc od
dnia aktywacji Pakietu.
10. Pakiet Nielimitowane Rozmowy nie odnawia się automatycznie. Aby ponownie skorzystać z
Pakietu należy go aktywować zgodnie z ust. 4 powyżej.
11. Po upływie Okresu Ważności Pakietu niewykorzystane jednostki w ramach Pakietu
przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. W tych okolicznościach Abonentowi nie
przysługuje jakiekolwiek roszczenie w zamian za utracone (niewykorzystane) jednostki w
ramach Pakietu.
12. Abonent ma możliwość sprawdzenia dnia, w którym upływa Okres Ważności Pakietu, za
pomocą Krótkiego Kodu: *121# i wciśnięcia przycisku „zadzwoń”.
13. O upływie Okresu ważności Pakietu Abonent zostanie poinformowany SMS-em.
14. Po upływie Okresu ważności Pakietu, opłata za minutę połączenia naliczana jest zgodnie z
Cennikiem KLUCZ.
15. Skorzystanie z Promocji oznacza, że Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu, i że ją
akceptuje.
Informacje końcowe:
16. Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. może w każdym czasie odwołać Promocję i zakończyć
świadczenie usług w ramach aktywowanej Promocji lub dokonać zmiany warunków Promocji
na podstawie wypowiedzenia dokonanego na 30 dni przed zakończeniem Promocji lub
wejściem w życie nowych warunków Promocji. O odwołaniu oraz każdej zmianie Promocji,
Klucz Telekomunikacja sp. z o.o. będzie informowała Abonentów poprzez stronę
www.klucz.net.
17. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. dla
Abonentów oraz Cennik.
18. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.klucz.net oraz w Biurze
Obsługi Klienta Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o.

