
 

  

  

REGULAMIN PROMOCJI KLUCZ KREDYT  

 
§ 1. Opis Promocji: 

1. Promocja „Klucz Kredyt” („Promocja”) jest organizowana przez Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o.1 oraz 

Zigma Telecom SIA i obejmuje Abonentów Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. („Abonenci”). 

2. Promocja trwa w okresie od 27 czerwca 2018 r. do odwołania („Okres Trwania Promocji”). 

3. Promocja obejmuje doładowanie środków w wysokości 5 PLN („Kredyt’’) do wykorzystania na dowolne 

usługi świadczone przez Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. (Klucz Mobile). 

4.  Promocja jest aktywowana przez Biuro Obsługi Klienta (BOK)  na okres 7 dni. W tym okresie („Okres 

Ważności Promocji”) Abonent zobowiązuje się  doładować konto, w kwocie minimum 5 PLN. 

5. Przed upływem każdego Okresu Ważności Promocji, Abonent zostanie powiadomiony w formie SMS przez 

Klucz Mobile o konieczności doładowania konta. 

6. W przypadku braku środków na koncie Abonenta w dniu zakończenia trwania Promocji, dalsze korzystanie 

z płatnych Usług w okresie ważności dla usług wychodzących będzie uzależnione od dokonania Zasilenia 

konta. Okres ważności dla usług wychodzących rozpoczyna się z chwilą Zasilenia konta przez Abonenta. O 

fakcie Zasilenia konta Abonent zostanie poinformowany poprzez właściwy komunikat przesłany na numer 

telefonu Abonenta.  

  
 

§ 2. Warunki korzystania z Promocji: 

1. Abonent, aby skorzystać z Promocji, powinien: 

a) posiadać zainstalowaną aplikację Pinngle oraz być zarejestrowanym Abonentem sieci Klucz Mobile 

b) posiadać konto w okresie ważności dla usług wychodzących tj. w okresie, w którym istnieje możliwość 

wykorzystania wartości konta i korzystania z usług 

c) być Abonentem sieci Klucz Mobile minimum 90 dni kalendarzowych i w tym okresie wartość 

doładowań powinna wynosić minimum 15 PLN 

d) wysłać wiadomość o treści „Klucz Kredyt’’ za pośrednictwem aplikacji Pinngle  na kanał informacyjny 

@Klucz, www.pinn.ch/Klucz 

e) włączenie Promocji nastąpi  najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Klucz Mobile 

wiadomości tekstowej, w dniach pracy BOK (pon-pt,  8.00-18.00) 

2. Abonent zostanie powiadomiony przez Klucz Mobile o aktywacji Promocji za pomocą wiadomości tekstowej 

SMS. 

3. W przypadku doładowania konta przed upływem Okresu Ważności Promocji, wartość doładowania zostanie 

pomniejszona o kwotę „Kredytu’’. 

                                                           

1 Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, Polska, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  

Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000431265, NIP:522-299-88-81, REGON: 1462784690000 

http://www.pinn.ch/Klucz


 

  

  

4. W celu sprawdzenia Promocji, Abonent powinien wpisać krótki kod USSD *136# i zatwierdzić go przyciskiem 

„zadzwoń’’. 

5. Abonent może korzystać z Promocji wielokrotnie, przy czym w tym samym czasie może mieć na koncie 

aktywną tylko jedną Promocję. 

 

§ 3. Informacje końcowe: 

1. Skorzystanie z Promocji oznacza, że Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu, i że ją akceptuje.  

2. Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Promocji lub do 

odwołania Promocji w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana 

lub odwołanie Promocji nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o 

zmianie warunków Promocji lub odwołaniu Promocji opublikowana będzie na stronie  www.klucz.net.  

3. Aplikacja Pinngle nie stanowi własności Klucz Mobile, wobec czego Klucz Mobile nie odpowiada za 

prawidłowość funkcjonowania aplikacji Pinngle. 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych przez Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. dla Abonentów oraz Cennik. 

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.klucz.net, www.pinn.ch/Klucz oraz w 

BOK Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. 
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