Regulamin promocji „Tańsze połączenia na Ukrainę”
1. Regulamin promocji „Tańsze połączenia na Ukrainę” (zwany dalej „Regulaminem Promocji”)
określa zasady korzystania z promocji usług telefonicznych wykonywanych na numery
komórkowe i stacjonarne na Ukrainie realizowane na terenie Polski („Promocja”), świadczonych
przez Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 214, 02-486
Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział 14627846900000 Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod KRS 0000431265, NIP:
522-299-88-81, REGON: 14627846900000.
2. Promocja dostępna jest dla Abonentów Klucz Mobile (ruchomej publicznej sieci
telekomunikacyjnej obsługiwanej przez Klucz Telekomunikacja).
3. Promocja obowiązuje od 12 marca 2018 r. do odwołania (,,Okres Trwania Promocji’’).
4. Promocja polega na obniżeniu - w okresie jej obowiązywania – całkowitej opłaty za minutę
głosowego połączenia międzynarodowego realizowanego na terenie Polski na numery
komórkowe i stacjonarne na Ukrainie do kwoty 0,38 zł z VAT (0,31 zł netto).
5. Aby skorzystać z Promocji należy ją aktywować za pomocą kodu USSD: *136*11*14#
6. Aby zrezygnować z aktywowanej Promocji należy użyć dezaktywującego kodu USSD:
*136*00*14#
7. Kod USSD aktywacyjny i dezaktywacyjny należy wpisać do telefonu (analogicznie, jak przy
wyborze numeru telefonu, do którego chcemy zadzwonić), po czym przycisnąć przycisk
„zadzwoń” (najczęściej oznaczony logo „zielonej słuchawki”).
8. Włączenie Promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Klucz Mobile
krótkiego KODU USSD.
9. Promocję uważa się za aktywowaną z chwilą (dzień i godzina) wysłania przez Klucz Mobile
do Abonenta Klucz Mobile wiadomości tekstowej (SMS) potwierdzającej włączenie Promocji.
10. Abonent może zrezygnować z Promocji aktywowanej przez niego, zgodnie z pkt 7 powyżej,
w każdym czasie, przed zakończeniem okresu obowiązywania Promocji.
11. Po zakończeniu okresu Promocji lub po rezygnacji z Promocji przez Abonenta, opłata za minutę
głosowego połączenia międzynarodowego na numery komórkowe i stacjonarne na Ukrainie
realizowanego na terenie Polski, zgodna będzie z Cennikiem usług Klucz Telekomunikacja.
12. W pozostałym zakresie, nieuregulowanym Regulaminem Promocji, do Promocji stosuje się
obowiązujące Abonenta: Cennik oraz Regulamin świadczenia przedpłaconych usług
telekomunikacyjnych przez Klucz Telekomunikacja.
13. Abonent, korzystając z Promocji, może także korzystać z innych promocji obowiązujących w Klucz
Mobile, o ile nie zostało to wykluczone w regulaminach tych promocji lub nie jest niezgodne
z zakresem oferty, z której Abonent korzysta w Klucz Mobile.
14. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.klucz.net oraz w Biurze Obsługi Klienta Klucz
Telekomunikacja.
15. Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Promocji.

